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Forsiden:

At opføre begivenhederne omkring

Kristi fødsel er en dejlig måde,

hvorpå familie og venner kan samle

sig om det sande julebudskab.

Illustreret af Paul Mann

Børnestjernens forside:

Ideen med at pynte et træ til jul

stammer fra Europa, men børn i mange
dele af verden betragter nu denne

tradition som deres egen.

På side 1 6 er nogle ideer til julepynt.

Foto af Melanie Shumway.
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EN ANDELIG VEJLEDNING

Jeg anser Liahona (Stjernen på spansk) for

virkelig at være en åndelig vejledning for

mig og min familie, ligesom den originale

Liahona var for Lehi og hans familie i gam-

le dage.

For nogle år siden, mens fuldtidsmissio-

nærerne underviste mig, opfordrede de

mig til at adspørge Herren, om Kirken var

sand, og om jeg skulle lade mig døbe.

Skønt jeg havde mine tvivl, bad jeg virke-

lig. Med det samme følte jeg en tilskyndel-

se til at læse i den Liahona, jeg lige havde

modtaget. Den indeholdt beretningen om

generalkonferencen i oktober 1985. Jeg

slog lige op på en side, hvor overskiften

lød »Den eneste sande Kirke«. Denne tale

af ældste Boyd K. Packer fra De Tolv

Apostles Kvorum hjalp mig til at træffe

den bedste beslutning i mit liv.

Jeg har været medlem af Kirken i nogle

år nu, og jeg glæder mig til at komme på

fuldtidsmission.

Jeg ved, at Liahona var et redskab til at

hjælpe mig til at forstå, at Kirken er sand.

Den vedbliver at være en vejledning for

mig, og jeg håber, den vil vejlede mange

andre til sandheden.

Katiuska Carrefio

Las Acacias gren

Portoveijo Ecuador stav

AT KENDE SANDHEDEN

Jeg er så taknemmelig, fordi jeg kender

sandheden. Jeg er så taknemmelig for Tam-

buli (Stjernen på engelsk i Phillipinerne),

som er et interessant blad.

Fordi det er så dejligt at være medlem

af Kirken, deler jeg min viden om Kirken

ved at bruge bladet. Jeg ved, at dette er en

måde, hvorpå folk kan lære Kirken at ken-

de og bringe dens principper ind i deres liv.

En af mine bedste venner i skolen ville

gerne kigge i bladet, og nu nyder hun at

læse det fra første til sidste side.

Tak for at hjælpe mig til at kende sand-

heden. Jeg ved, at jeg virkelig er en datter

af Gud, og at jeg er en meget velsignet ung

pige.

Sally H. Valenciano

Milaor ward

Naga Philippinerne stav

AT FØLGE KRISTI EKSEMPEL

Jeg føler mig lykkelig over hver måned at

kunne fylde mit hjerte med artiklerne i

Liahona (Stjernen på spansk). Den har tag-

et mig ved hånden og vist mig de budska-

ber, som er åbenbaret til os af Jesus Kristus

gennem profeterne og lederne.

Bladet har smukke illustrationer og bil-

leder af Kirkens medlemmer, som følger

Jesus Kristus ved at efterleve hans lær-

domme. De er folk af alle sprog og natio-

naliteter. Jeg har et stærkt vidnesbyrd om

den vejledning, som dette blad bringer.

José Cazorla Granados

Malaga 1 . gren

Malaga distrikt

Spanien Sevilla mission

PRIMARYS OPRINDELSE

Vi takker Gud for at have Liahona (Stjer-

nen på spansk), fordi den hjælper os på

mange måder. Så snart jeg har den i hæn-

derne, slår jeg op på artiklerne om Primary,

fordi jeg er så interesseret i dens historie.

Jeg beder altid »gamle« medlemmer for-

tælle mig om, hvordan og hvor Primary

begyndte.

Vi ved, at Hjælpeforeningen har eksi-

steret i over hundrede år. Vær venlig at

fortælle noget om Primarys oprindelse.

Nora Betty Amaya de Silva

Palermo Peru stav
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BUDSKAB FRA DET FØRSTE PRÆSIDENTSKAB

Den rette

julestemning

Præsident Thomas S. Monson

Andenrådgiver i Det Første Præsidentskab

z
o

z3

<
O
o

empelpladsen i Salt Lake City er altid smuk, men i aften er den

særlig dejlig. Den nyfaldne sne, køligheden i vinternatten, de

glitrende lys, julesalmesangen, trængslen af familier med jule-

pakker, altsammen noget, der minder os om, at julen er nær.

Så mange tegn på julen

kan spores overalt.

Der er en sælsom spænding

i luften, kort fortalt. 1

I dette historiske Tabernakel, som nu er over 100 år gammelt, bærer julens

farver og dekorationer os blidt tilbage i hukommelsens skatkammer til en

pionerscene optegnet i Mrs. Rebecca Riters dagbog den 25. december 1847 i

Den Store Saltsødal: »Vinteren var kold. Julen kom og børnene var sultne.

Jeg havde medbragt en lille spand hvede tværs over sletterne og gemt den

under en stak brænde. Jeg mente jeg deraf kunne koge lidt grød til den lille.

Men så tænkte jeg på, at vi ville få brug for hvede til såsæd til foråret, så jeg

lod den være.«

DECEMBER 1993
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På Tempelpladsen

i Salt Lake City, Utah,

forestiller en krybbescene

(Hl venstre) den nætternes

nat, hvor en Herrens

engel viste sig for

hyrderne på marken.

I baggrunden ses den

strålende statue af

Kristus gennem vinduet

i det nordlige besøgs-

center.



Tro, offer, kærlighed og tårer var en del af denne første unge kvinde skal blive med barn og føde en søn, og hun

jul i Salt Lake Dalen. Disse egenskaber er fortsat ned skal give ham navnet Immanuel« (Es 9:6). Videre erklæ-

gennem tiderne og finder vej til vore hjem og hjerter. De rer Esajas: »For et barn er født os ... Man skal kalde ham

er virkelig en del af det, vi kan kalde julens ånd eller den ... Freds Fyrste« (Es 9:6).

rette julestemning. På det amerikanske fastland, sagde profeten: »Den tid

kommer og er ikke langt borte, da Herren, den Almægti-

]eg er den rette julestemning. ge ... (skal) bo i et jordisk hylster... Og se, han skal lide

Jeg drager ind i et fattigt hjem og får blege bameansigter til fristelser og legemlige smerter ... Og han skal kaldes Jesus

at lyse op i glad undren. Kristus, Guds Søn« (Mosiah 3:5, 7-8).

Jeg får gnierens knyttede hånd til at slappe af og skaber en Så kom nætternes nat, da hyrderne vågede på marker-

blød plet i hans sjæl. ne, og Herrens engel viste sig for dem og forkyndte:

Jeg får de gamle til at forny deres ungdom og le på den »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde ... I dag er

gode, gamle måde. der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren«

Jeg holder eventyret levende i barndommens hjerter og (Luk 2:10-11). Hyrderne gik i hast til stalden for at ære

forskønner søvnen med spændende drømme. Kristus, Herren. Vise mænd rejste fra østen til Jerusalem

Jeg får ivrige fødder til at gå op ad mørke trapper fyldt med »og spurgte: 'Hvor er jødernes nyfødte konge? For vi har

kurve, der indgyder forbløffelse over verdens godhed. set hans stjerne gå op og er kommet for at tilbede ham.' ...

Jeg får den ødsle til at standse et øjeblik på sin vilde, Da de så stjernen, var deres glæde meget stor. Og de gik

ødelæggende fremfærd, og jeg sender til den medfølende kær- ind i huset og så barnet hos dets mor, Maria, og de faldt

lighed nogle strejf, der udløser glædestårer - tårer, som vasker ned og tilbad det, og de åbnede for deres gemmer og

sorgens rynker bort. frembar gaver til det, guld, røgelse og myrra« (Matt 2:2,

Jeg går ind i mørke fængselsceller og minder forslåede 10-11).

mandfolk om, hvad der kunne og stadig kan nås. Med barnets fødsel i Betlehem blev bragt en stor gave,

Jeg kommer blidt ind i smertens hvide hjem, og læber, der er en gave af kraft stærkere end våben, rigdom mere ufor-

for svage til at tale , skælver blot i en stille taksigelse

.

gængelig end Cæsars mønter. Dette barn skulle være

På tusinder af måder får jeg den trætte verden til at se ind i kongernes Konge, herrernes Herre, den lovede Messias,

Guds ansigt og i et lille øjeblik glemme de usle og små ting. ja, Jesus Kristus, Guds Søn.

Jeg er den rette julestemning. 2 Siden dengang har gavegivningens ånd været nærlig-

gende hos enhver kristen, når han højtideligholder julen.

Præsident Hugh B. Brown fandt, at den rette julestem- Jeg spekulerer på, hvad vi i dag kunne få ud af at spørge os

ning oplyser sjælens billed-vindue, så vi ser ud på verdens selv: »Hvilken gave ville Gud gerne have mig til at give

travle liv og bliver mere interesseret i mennesker end i til ham eller til andre på denne dejlige årstid?« Vi erin-

ting. Hvis vi virkelig fanger den rette julestemning, vil drer Emersons ord: »Ringe og andre smykker er ikke ga-

den være lig med Kristi ånd. ver, men undskyldninger for gaver. Den eneste [virkelige]

Det er denne ånd, som var nærværende hin første gave er en del af dig selv.« 3

juleaften og juledag, og som var forudsagt af profeterne. »Sand lykke,« sagde præsident David O. McKay, »op-

Husk sammen med mig Esajas ord, da han sagde: »Se, den nås kun ved at gøre andre lykkelige - den praktiske an-
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der, som hang om Marleys krop og

sagde: »Du er lænket, sig mig hvor-

for?«

Marley svarede: »Jeg bærer den

kæde, jeg smedede i livet. Jeg lavede

den led for led, alen for alen.«

Scrooge forsøgte at trøste ham ved

at sige, »Men du var altid en god

forretningsmand, Jacob.«

»Forretning!« svarede han. »Men-

neskeheden var min forretning ...

Uden at vide, at enhver kristen sjæl,

der arbejder godmodigt i sin lille ver-

den, hvor den end er, vil finde døde-

ligheden for kort til sine mange gode

gøremål. Uden at vide at intet uni-

vers af fortrydelse kan opveje et liv af
o

spildte muligheder. Ah, sådan var

jeg. Sådan var jeg!«

Marley tilføjede: »Hvorfor gik

jeg gennem mængder af medmen-

nesker med mit blik rettet nedad,

uden at løfte det for at se den vel-

signede Stjerne, som ledte de vise

mænd til en fattig hytte? Var der

vendelse af Frelserens lære om at miste sit eget liv for at ikke nogle fattige hjem, til hvilke dens lys kunne

vinde det. Kort sagt: Den rette julestemning er Kristi ånd, have ledt mig! « 5

som får vore hjerter til at gløde af broderkærlighed og Heldigvis får vi hver især mulighed for at tjene andre,

venskab og får os til at yde venlig tjeneste. Det er Jesu Hvis vi blot ser os om, vil vi også se en klar, lysende

Kristi evangeliums ånd, og lydighed mod evangeliet vil stjerne, som vil lede os til vore muligheder,

bringe 'fred på jord', fordi det betyder god vilje over for Lad mig dele et dejligt budskab med jer, som stod i en

alle mennesker.«4 julehilsen fra Dick og Mary Headlee. Det bærer titlen »Et

Hvis vi husker, at »når I er i jeres medmenneskers moderne mirakel«,

tjeneste, tjener I blot Gud« (Mosiah 2:17), vil vi ikke Dick og Mary Headlee skrev: »Vores familie og venner,

befinde os i den ubehagelige situation som Jacob Marleys der arbejder med Project Concern International bistået af

spøgelse, der talte til Ebenezer Scrooge i Charles Dickens SDH Kirkens Humanitære Hjælpeorganisation, havde

udødelige Et juleeventyr. Scrooge bemærkede de store kæ- indsamlet mad, tøj, medicin, tæpper og legetøj i måneds-

Med barnets fødsel i Betlehem blev der bragt en stor gave, en gave af en kraft

stærkere end våben, af en rigdom mere uforgængelig end Cæsars mønter. Dette barn

skulle være kongernes Konge, herrernes Herre, den lovede Messias, ja, Jesus Kristus,

Guds Søn.

DECEMBER 1993
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vis. Endelig kom dagen hvor contai-

neren skulle sendes fra Salt Lake Ci-

ty. Den sidste time, hvor vi forseglede

den 12 meter lange container til for-

sendelse til det rumænske børne-

hjem, var hektisk. De 20.000 kg

nødvendige forsyninger var endelig

pakket. En ven, Barbara Brinton,

ankom fra Provo bogstaveligt talt i

sidste øjeblik. Hun havde flere ting,

som skulle med, blandt andet et orto-

pædisk barne-gangstativ. Hendes na-

bo havde hørt om Barbaras interesse

i vort børnehjemsprojekt og fik den

inspiration, at de måske kunne bruge

hendes barns gangstativ i Rumæni-

en. Vores datter Kathy takkede hen-

de for forsyningerne og så skeptisk på

det ortopædiske stativ. Det stod ikke

på listen over behov, men hun tænk-

te: 'Tja, det vejer ikke meget. Lad os

tage det med.'

Da vores familie ankom til Rumæ-

nien, mødte de en læge, som arbejde-

de med en multihandicappet fireårig

forældreløs dreng ved navn Ray-

mond. Raymond var født med to svære klumpfødder og tede han det op og råbte: 'Det er et lille et!' Tårerne brød

var blind. En nylig operation havde rettet klumpfødder- frem, for alle vidste, at de havde været vidner til et nuti-

ne, og Dr. Lynn Oborn forsøgte at lære Raymond, som digt mirakel.

aldrig havde gået, hvordan han skulle bruge sine ben. Dr. Der er måske nogle, der vil sige: 'Der findes ikke mi-

Osborns første ord til os var: 'Ah, I er de folk, som har rakler i dag.' Men den læge, hvis bønner blev besvaret,

containeren. Jeg håber I medbragte et barne-gangstativ vil svare: 'Jo de findes, og Raymond kan gå!' Den nabo,

til Raymond.' Kathy svarede: 'Jeg kan vagt huske noget der blev inspireret til at give gangstativet, var et villigt

om et gangstativ, men jeg ved ikke, hvilken størrelse det redskab, og er helt sikkert enig.

er.' Hun sendte vor søn Bruce tilbage i containeren, og Vor familie, hvis liv er blevet beriget af hele denne

han kravlede op på de store tøjbunker og kasser med mad, oplevelse, bærer vidnesbyrd om, at Gud hører og besvarer

mens han ledte efter gangstativet. Da han fandt det, løf- bønner, og det takker vi for.«

Der er måske nogle, der siger: »Der findes ikke mirakler i dag.« Men den læge,

hvis bønner blev besvaret, vil svare: »Jo, de findes!«

STJERNEN
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Måske tænkte Dick og Mary Headlee tilbage på den Når vi gør det, vil den rette julestemning være vores

dag, da lægerne gav Dick den pessimistiske diagnose efter gave. Må vi fortjene denne prægtige gave og dele den

et hjerteanfald. »Dit hjerte kan ikke reddes. For at leve villigt med andre.

må du have et nyt hjerte.« Der fulgte udholdende tro og

alvorlig bøn, og miraklet kom - et nyt hjerte, et genvun- Præsident Monson holdt denne tale ved Det Første Præsident-

det liv, en taknemmelig sjæl fuld af ærbødighed for Guds skabs julehøjtidelighed den 6. december 1 992.

godhed.

En anden linie fra Dickens personificerer Dick Head-

lee og hans familie: »Jeg vil ære julen i mit hjerte og FORSLAG TIL SAMTALEEMNER

forsøge at holde den hele året. Jeg vil leve i fortiden, i FOR HJEMMELÆRERE
o

v ....
nutiden og i fremtiden. Anden ved alle tre skal fordre

stræben i mig. Jeg vil ikke udelukke de lektier, de læ- 1. Tro, offer, kærlighed, og tårer er en del af det, vi kan

rer.« 6 kalde den rette julestemning.

En rammende lektie, lært ved juletid, er Herrens be- 2. I vor tid kan vi med fordel spørge os selv: »Hvilken

drøvede udtalelse: »Ræve har huler, og himmelens fugle gave ville Gud gerne have mig til at give til ham eller

har reder, men Menneskesønnen har ikke et sted at hvile til andre i denne særlige højtid?«

sit hoved« (Matt 8:20). 3. Vi kan alle få muligheden for at tjene andre. Hvis vi

»Ingen plads i herberget« plagede ham og bedrøvede blot er opmærksomme, vil også vi se en klar, særlig

hans hjerte. Lad os huske den højeste gave beskrevet af stjerne, som vil lede os til vores muligheder,

apostelen Paulus: »Guds nådegave er evigt liv i Kristus

Jesus, vor Herre« (Rom 6:23). Hans løfte er evigt gæl-

dende: »Se, jeg står ved døren og banker på; hører nogen FODNOTER

mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid
o

med ham og han med mig« (Ab 3:20). 1. Forfatter ukendt.

Den rette julestemning ligger i hans forsikring: »Jeg er 2. Forfatter ukendt.

opstandelsen og livet; den, der tror på mig, skal leve, om 3. The Complete Writings og Ralph Waldo Emerson (New

han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal York: Wm. H. Wise & Company, 1929), s. 286.

aldrig i evighed dø« (Joh 11:25-26). 4. Gospel Ideals: Selections from the Discourses of David O.

McKay (Salt Lake City: lmprovement Era, 1953), s.

Hvad kan jeg give, 551.

jeg arme, til ham? 5. Charles Dickens: A Christmas Carol (Et Juleeventyr) i

Hvis jeg var en hyrde, Works of Charles Dickens (New York: Gramercy Books,

jeg gav ham et lam; 1982), p. 542-43.

hvis jeg var en vismand, 6. Ibid., s. 581

jeg gjorde min del; 7. Christina Rossetti, »In the Bleak Midwinther,« i Sour-

men hvad kan jeg give - cebook of Poetry, samlet af Al Bryant (Grand Rapids,

mit hjerte og sjæl. 7 Michigan: Zondervan Publishing House, 1968), s. 161.
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KAMELEN VAR
FARET VILD

Janet Eyestone Buck

Vores familie har altid nydt den juletradition at

opstille en keramik-krybbescene med vismænd,

kameler, hyrder, får, og naturligvis Maria, Josef

og Jesusbarnet. Hvert år var scenen den samme.

Et år, da mine børn var små, pakkede jeg omhyggeligt

hver figur ud og stillede dem korrekt op for at det skulle

forestille den første jul. Børnene samledes rundt omkring

for at se på. Vi talte om Jesu fødsel, og om besøget af

hyrderne og de vise mænd. Dernæst mindede jeg altid

børnene om ikke at røre figurerne, idet jeg forklarede, at

de var skrøbelige og let kunne gå i stykker.

Det år var fristelsen imidlertid for stor for min to-årige

datter Elizabeth. Den dag, vi satte julescenen op, lagde

jeg flere gange med nogen irritation mærke til, at en

kamel var faret vild fra sin tildelte plads, eller at et får var

strejfet væk fra hyrdernes vagtsomme opmærksomhed.

Hver gang satte jeg figuren tilbage på sin rette plads,

hvorefter jeg opsporede forbryderen og formanede hende

til at lade tingene være i fred.

Næste morgen vågnede Elizabeth og gik nedenunder

før mig. Da jeg gik ind i stuen, lagde jeg straks mærke til,

at krybbescenen var forstyrret igen. Alle figurerne stod

tæt sammen.

Utålmodigt gik jeg hen for at bringe tingene i orden,

men jeg standsede på vejen, da jeg indså, at der lå nogen

omtanke bag dette nye arrangement. Alle 23 figurer var

grupperet i en cirkel med front mod midten og skubbet

sammen som for at få det bedst mulige udsyn til figuren

placeret i midten: Jesusbarnet.

Anden rørte min sjæl da jeg grundede over en to-årigs

indsigt. Jo, naturligvis skulle Kristus være centrum for

vore julefestligheder. Hvis vi alle ville samles omkring

vor Frelser - ikke blot i julehøjtiden, men hver dag -

hvilket udsyn ville vi ikke få. Den kærlighed, han tilby-

der hver enkelt af os, ville være lettere at dele med andre,

som ikke før havde stået så tæt på.

Jeg lod krybbescenen være som arrangeret efter Eli-

zabeths design det år. Den tjente resten af højtiden som

en enkel påmindelse om, hvad julen virkelig drejer sig

om.

o
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KEND

HYRDEN

Ældste Robert E. Wells

De Halvfjerds

Engang hørte jeg præsident

Hugh B. Brown fortælle den-

ne inspirerende historie: For

nogen tid siden gav en skuespiller i

New York en storslået forestilling på

et stort teater, hvorefter der var stort

bifald. Han blev kaldt frem flere gan-

ge. Til sidst var der en, som spurgte

ham: »Vil de fremsige den 23. salme

for os?«

»Ja, gerne,« svarede han. »Jeg ken-

der ordene i den 23. salme.«

Han reciterede den så, som en

skuespiller kan, til fuldstændighed, hvor intet blev ladt

tilbage at ønske med hensyn til optræden. Da han var

færdig, var der igen stort bifald. Så kom skuespilleren

frem på scenen og sagde: »Mine damer og herrer, der

sidder en ældre mand her på første række, som jeg ken-

der. Jeg vil bede ham uden forberedelse om at komme op

på scenen og virkelig fremsige den 23. salme.«

Den ældre mand var naturligvis

bange. Rystende kom han op på sce-

nen. Frygtsomt så han ud over den

store tilskuerskare. Så lukkede han

øjnene, som om han bad derhjemme,

bøjede sit hoved og talte til Gud:

»Herren er min hyrde, jeg lider ingen

nød ...«

Da den gamle mand var færdig,

lød der intet bifald, men der var hel-

ler ikke et øje tørt i hele teatret.

Skuespilleren kom frem på scenen og

sagde: »Mine damer og herrer, jeg

kender ordene i den 23. salme, men denne mand kender

Hyrden« (tilpasset efter Hugh B. Brown, Continuing the

Quest, Salt Lake City: Deseret Book Company, 1961,

siderne 335-36).

Præsident Benson har givet os en nøgle til at blive som

en, der kender Hyrden. Han har fortalt os følgende: »At

lære om Kristus nødvendiggør studium af skrifterne og
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Når vi studerer skrifterne, kan vi se bagud gennem tidernes

spejl til dengang, Jesus vandrede på jorden og underviste,

udviste kærlighed og helbredte. Vi kan lære af ham og komme

til at kende ham som vores Hyrde.

studium af vidnesbyrdene fremsat af dem, som kender øse lyde. Missionærerne tænkte fortvivlet på de negative

ham. Vi lærer ham at kende gennem bøn og den inspira- indtryk, deres elegante undersøger måtte modtage. De

tion og åbenbaring, som Gud har lovet dem, der holder vidste, at hun sædvanligvis var til gudstjeneste i en meget

hans bud« (God, Family, Country: Our Three Great Loyal- moderne katedral, hvor alt var professionelt, og hvor for-

ties, Salt Lake City: Deseret Book Company, 1974, samlingen ville være fra de højeste trin af det lokale

s. 156). samfund.

På hjemvejen begyndte den ene af missionærerne at

ET HJERTE FYLDT MED KÆRLIGHED lufte sin forlegenhed. Han forklarede: »Se venligst bort

fra vores nuværende kirkebygning. En dag vil vi bygge en

Der findes en søster i Argentina med sølvgråt hår. Hun dejlig ny kirke.«

kender Hyrden. Hun har ofret sit lange liv i Herrens Så tilføjede han: »Undskyld venligst vores nye ledere.

Kirkes og sine medmenneskers tjeneste. Vi er en lægmandskirke, så vi leder på skift, og de nye

Første gang søster Herta Mellor overværede en SDH ledere er stadig ved at lære, hvordan man leder gudstje-

gudstjeneste, blev hun taget med af missionærerne. De nesten.« Han skulle lige til at give endnu en undskyld-

følte, at hun var den mest kultiverede og veluddannede ning, da søster Mellor vende sig imod ham og sagde noget

undersøger, de nogensinde havde mødt. De holdt nogle strengt: »Ældste, lad være med at undskylde! Det må

få møder i hendes smukke hjem, og når de inviterede have været sådan på Kristi tid!«

hende til at tage med til et søndagsmøde i Kirken, var Med hendes åndelige øjne og hendes kendskab til Hyr-

hun altid imødekommende. Gudstjenesten blev afholdt i den, erhvervet gennem studier af de hellige skrifter, så

E en gammel bygning. Medlemmerne, som kom, var af lidt hun tværs gennem århundreders traditioner. Hun så forbi

mere ydmyg herkomst sammenlignet med den nye un- katedraler og orgler. Hun så tilbage i tidens kaleidoskop

1 dersøger. til Hyrden, der mødtes med sin ydmyge fisker-apostle,

< Gudstjenesten forløb ikke godt efter missionærernes med nogle syndere, ja selv med udstødte spedalske. Hun

| opfattelse, idet de ønskede at gøre indtryk på deres gæst. så de første hellige mødes i et lille, lejet værelse på 1. sal.
z

Grenens ledere var nykaldede, og de var stadig ved at Hun så børn, som Frelseren smilte kærligt til. Fordi hun
lu

g lære deres pligter at kende. Der herskede nogen forvirring kendte Hyrden, kunne hun sige med fast og dyb indsigt:

ved talerstolen. Der var en afbrydelse ved nadverbordet i »Det må have været sådan på Kristi tid.«

det mest hellige øjeblik. Talerne forekom at være mindre Hun er for mig et eksempel på den formaning, som

interessante efter missionærernes mening. Ærbødighe- mange har fulgt: »Fyld dit sind med tanker om Kristus, dit

den blev af og til truet af børn, der bevægede sig eller hjerte med kærlighed til Kristus og dit liv med tjeneste

græd. Der var intet orgel til at frembringe smukke, religi- for Kristus.«
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Vi ærer Joseph Smith som en profet, som kendte Hyrden personligt, fra det første syn (ovenfor) og fra andre særlige tilkendegivel-

ser, såsom Frelserens tilsynekomst i Kirtland Templet (til højre)

EN PROFET, SOM KENDTE HYRDEN

Der er en mand, som jeg føler mere end nogen anden i

sandhed kender Hyrden. Han var den første levende pro-

fet på jorden efter mange århundreder. Han skrev en

beretning om første gang han så Frelseren i et syn: »...

(jeg så) en lyssøjle lige over mit hoved, stærkere end

solens glans, og den dalede gradvis ned, indtil den hvile-

de på mig ... Da lyset hvile på mig, så jeg to personer, hvis

glans og herlighed trodser enhver beskrivelse, stående

over mig i luften. Den ene af dem talte til mig, kaldte mig

ved navn og sagde, idet han pegede på den anden: Denne

er min elskede søn. Hør ham!« (Joseph Smiths skrivelser

2:16-17).

Senere modtog profeten andre storslåede syn af Meste-

ren, den opstandne Forløser. Han beskriver en af disse

manifestationer på følgende måde:

»Sløret blev borttaget fra vort sind, og vor forstands

øjne åbnedes.

Vi så Herren stå på talerstolens brystværn foran os, og

under ham var et fint lagt gulv af ægte guld af farve som

rav.

Hans øjne var som en ildslue, hans hår var hvidt som

nyfalden sne, og hans ansigt overgik solen i klarhed.

Hans røst var som store vandes brusen ... som sagde:

Jeg er den første og den sidste. Jeg er den, som lever.

Jeg er den, der blev slået ihjel, og jeg er jeres Talsmand

hos Faderen« (L&P 110:1-4). Profeten, som gav den be-

skrivelse, kendte Hyrden.

Profeten Joseph Smith led martyrdøden. Han døde for

sit vidnesbyrd, idet han beseglede det med sit blod. Vi

ærer Joseph Smith som en profet, der kendte Frelseren

inderligt.

Hver enkelt af os burde spørge: »Er jeg kærlig nok,

studerer jeg nok, tjener jeg andre nok til at kende Hyr-

den?« Må vi alle lære Frelseren at kende ved at adlyde

hans bud, således at vi, når vi møder ham ansigt til ansigt,

kan sige: »Jeg kender dig. Du er min Frelser.«

o
<

8

o

8

P

2

STJERNEN

14



. ^f



**# "*#%'

S»'-'
-



Den
bedste

af afle

gaver
Jimmy Kairi

Jeg havde aldrig

fået en julegave,

før min far gav mig

det, som betød alt.

*®§r

<

Jeg
blev født i Port Moresby, Pa-

pua, New Guinea, som det tredje

barn i min familie. Vi var en fat-

tig familie. I min barndom var jul og

fødselsdage ikke de lykkelige stunder,

som mange børn husker, når de vok-

ser op. Faktisk var det på disse tids-

punkter, at vi var mest ulykkelige,

fordi vi vidste og så, hvordan andre

børn fik gaver og slik.

Vi var for det meste fattige, fordi

min far drak det meste af sin lille løn

op i weekenderne. Vi var altid sultne.

Når min mor forsøgte at få far til at

se, hvordan vi led, blev han voldsomt

vred og slog hende, indtil hun var

forslået og hulkede. Hun prøvede vir-

kelig at forsvare os børn og tage sig af

os!

Jul efter jul kom og gik. Det var

altid det samme for os. Der var ingen

penge til gaver eller godter. Min sø-

ster og jeg vågnede tidligt julemorgen

ved de begejstrede råb fra børnene i

nabolaget, når de fandt deres julega-

ver.

En gang imellem gik vi børn hen

til byens losseplads for at finde noget,

vi kunne bruge til at lege med for at

trøste os. Jeg længtes efter noget nyt

og skinnende, en særlig gave, der lige

var bestemt for mig til jul.

En søndag kom min lillesøster

hjem fra en ny kirke, hvor hun var

taget hen med sin kusine flere gange.

Hun medbragte et missionærpar, som

skulle møde familien. Ældste og sø-

ster Call var så dejlig venlige og yd-

myge. De begyndte at undervise os

om Jesus Kristi evangelium og hans

sande kirke. Efter at have hørt lek-
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tierne og bedt meget om Andens vej-

ledning, gik vi ind på at blive døbt.

Vort liv begyndte at ændres ånde-

ligt, men finansielt var vi stadig fatti-

ge. Så mit barnlige ønske om en vir-

kelig jul med gaver syntes aldrig at

ville gå i opfyldelse.

Men på grund af vores omvendelse

forandrede min far sig, og han opgav

sine dårlige vaner. Han holdt op med

at drikke, ryge og efterlade sin familie

sultne i weekenderne. Jeg var så lykke-

lig og ønskede at fortælle min far, at

jeg elskede ham, men jeg var bange for

at gøre det. Jeg ønskede også, at min

far ville udtrykke sin kærlighed til mig.

Jeg hørte ham aldrig sige, hvad han

følte for mig, mens jeg voksede op.

Så blev jeg kaldet til at tjene i Mi-

kronesia Guam missionen. Mens jeg

var i missionsmarken, modtog jeg et

brev fra min far. Han skrev: »Søn, du

har gjort mig til et meget lykkeligt

menneske ved at tjene på din missi-

on.« I slutningen af brevet skrev han:

»Søn, jeg elsker dig. Hold ud i det

gode arbejde for Herren.«

Mine øjne fyldtes med tårer af

glæde. Det var første gang, han no-

gensinde havde sagt disse ord til mig.

Jeg besvarede min fars brev og sendte

en gave tilbage til ham. Jeg skrev:

»Far, jeg elsker også dig!«

Nu er jeg hjemme fra min mission,

og min far har tjent som grenspræsi-

dent. Når jeg ser tilbage, indser jeg,

at jeg er velsignet med nogle helt

specielle gaver - ikke sådanne, som

børnene åbner til jul, men gaver, som

varer evigt, og som kan påskønnes

hver eneste dag i mit liv.

-V



VORES JULE
Netzahualcoyotl Salinas Villazaes

ILLUSTRERET AF LARRY WINBORG

Bacalar er en lille, gammel by i staten Quintana

Roo i Mexico. Den har omkring syv tusind ind-

byggere, og man kan vandre fra den ene ende af

byen til den anden på kun tre kvarter.

De fleste af husene er træhytter med tage af palmebla-

de eller aluminiumsplader. Byen ligger ved bredden af en

smuk lagune, der flyder ind i en bugt ved Det Karibiske

Hav nær nabolandet Belize i Centralamerika.

I oktober 1982 blev Bacalar gren organiseret med kun

fire medlemmer — min far, min mor, min søster og mig.

Jeg var 16 år gammel på det tidspunkt. En uge senere til

vores familiehjemmeaftenen stillede min far os et

spørgsmål: »Hvad kan vi gøre for at få vores gren til at

vokse?«

En stund var vi alle stille, mens vi tænkte over et svar.

Så sagde min mor begejstret: »Det er snart jul. Hvad med

at lave en julefest for alle børnene i byen? Mange af dem

har aldrig været til en fest, og det ville være en god

oplevelse for dem allesammen. Mange hjerter vil sikkert

åbne sig for at modtage evangeliet.«

Vi syntes alle dette var en glimrende idé, og min far

begyndte at gøre forberedelser. Mor lavede kludedukker

til børnene; min søster lavede pinatas og fyldte dem med

bolcher, min far inviterede statens symfoniorkester til at

spille julesange under festen, og jeg lavede flyvemaskiner

af vinstokke til alle drengene. Vi fandt ud af, at vi havde

brug for 150 dukker og 150 flyvemaskiner. Vi modtog

vores opgaver med glæde uden at ane, hvilke ofre vi

måtte bringe for at få gøre vores fest til en realitet. Men vi

indså det lidt efter lidt.

På en senere hjemmeaften fortalte min far os, at vi

ikke ville være i stand til at få julegaver eller en særlig

julemiddag, som vi plejede. Jeg syntes ikke særlig godt om
den idé.

Så en aften, da jeg vendte hjem fra skole, lagde jeg



FEST
mærke til, at et lagen og nogle gardiner manglede. Et par

dage senere var noget af mit tøj væk. Det samme skete for

min søster. Da vi undersøgte det, fandt vi ud af, at vores

mor lavede kludedukker af de bortkomne lagner, gardiner

og tøj. Jeg syntes ikke om det, og jeg næsten skændtes

med min mor om det.

Som julen nærmede sig, måtte jeg ofre mere og mere af

min tid, mine penge og anstrengelser for at lave flyvema-

skinerne. Min mors ryg begyndte også at gøre ondt, fordi

hun brugte så megen tid med at sy dukkerne i hånden, og

til sidst var det mig, der måtte påsy knapper til dukkernes

øjne. Det syntes jeg heller ikke om.

Endelig var det dagen før festen. Min far bad mig om at

tage hvid skjorte og slips på, så vi kunne tage rundt til alle

hjemmene for at invitere børnene.

Da dagen for festen kom, begyndte børnene at komme

tidligt - nogle kom med deres forældre, andre kom alene.

Om aftenen kom der mange flere børn. Statens symfoni-

orkester kom og spillede julesalmer. Jeg fortalte julehisto-

rier. Dernæst prikkede børnene hul på de ophængte pifia-

tas, så alle fik noget slik. Til slut stillede alle op i to lange

rækker - en for piger og en for drenge - og min søster og

jeg gav dem det legetøj, vi havde lavet.

Jeg kan ikke beskrive disse børns lykkelige ansigter.

Men blot et af de lykkelige ansigter ville være alle vore

anstrengelser værd. Vrede og misundelse forsvandt fra

mit hjerte og blev forvandlet til tårer af taknemmelighed

og glæde. Efterhånden som hvert enkelt barn fik sin gave,

modtog jeg en af de største og mest værdsatte gaver i mit

liv - glæden ved at tjene andre.

Efter vores fest ankom missionærerne i Bacalar. Inden

for to måneder var vores gren vokset fra fire medlemmer

til femogtyve. Seks måneder senere var vi femogfyrre

medlemmer. I dag, elleve år senere, er Bacalar gren et

ward med en smuk kirkebygning.

Mor havde ret. På grund af ånden ved denne første jul,

åbnedes mange hjerter - også hendes eget - for at modta-

ge evangeliets velsignelser. D
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JULEGAVER

Du har sikkert hørt folk klage

over, at juletiden er for kom-

merciel. De siger, at der læg-

ges mere vægt på »indkøbsånden«

end på Frelserens ånd.

Det gælder nok for mange, men

det behøver ikke at gælde for dig. Du

kan føje et åndeligt eller hjælpsomt

aspekt til din gavegivning.

Når gaver afspejler Frelserens kær-

lighed, lærer både giveren og modta-

geren om Kristus. Her følger nogle få

forslag til gaver, som du kan give som

enkeltperson eller sammen med dit

kvorum eller din klasse, eller med din

familie. Eller du kan finde på dine

egne ideer:

I DIN FAMILIE

Tænk på nogle gode gerninger, du

kunne gøre for hvert enkelt medlem af

din familie og give som gaver - såsom

at pudse deres sko, gøre deres husopga-

ver, eller hjælpe dem med et projekt.

Lav en båndoptagelse af et barns

yndlingsbog, så barnet kan lytte til

den igen og igen.

Skriv en børnehistorie, idet du la-

der det barn, du giver den til, optræ-

de som person i historien, og lav en

bog ud af det.

Skriv et brev til hvert enkelt fami-

liemedlem, idet du udtrykker din på-

skønnelse og kærlighed.

Giv dagbøger (eller enkle notes-

bøger) til hver enkelt i din familie.

Gør det til et familiemål at skrive i

dem regelmæssigt.

Giv frø og urtepotter til familie-

medlemmer. Se hvis plante, der spi-

rer først.

I DIT LOKALSAMFUND,

WARD ELLER GREN

Tænk på en eller anden, du kend-

er, som er ældre, blind, syg eller han-

dicappet. Tilbyd at hjælpe dem med

juleforberedelserne eller juleprojek-

ter. Efter julehøjtiden kan du hjælpe
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dem med at komme af med deres ju-

letræ eller med at pakke julelys og

julepynt væk.

Du kan hjælpe en nabo med ha-

vearbejde, snerydning eller huslige

reparationer.

Find ud af, om der er frivillige

organisationer i dit lokalsamfund,

som reparerer legetøj eller cykler,

eller indsamler mad eller tøj til nød-

lidende børn. Hjælp med at indsamle

og fordele de ydede gaver.

Find ud af, om der er gratis jule-

koncerter i dit nabolag. Tilbyd at

tage nogen med, som er yngre eller

ældre, og som ikke selv ville være i

stand til at tage med.

Tilbyd at tage et barn af en en-

lig far eller mor ud en efter-

middag. Hjælp dem med at vælge

eller lave en gave til deres far eller

mor.

Pas børn for et par med små børn,

så forældrene kan få en aften ude.

Lav juleoverraskelser til missionæ-

rer, værnepligtige eller wardets stude-

rende, som er væk fra wardet i juleti-

den.

Lav et personligt eksemplar af

Mormons Bog til en ven.
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STILLE N AT
DeAnne Walker

Ugerne før jul var forudsige-

ligt hektiske. Jeg vidste fra

tidligere erfaring, at der vil-

le blive stillet strenge krav til min

tid, men jeg havde håbet, at dette år

ville være anderledes. Jeg ønskede at

være velorganiseret - at have mine

indkøb og mine juleforberedelser

ordnet så længe forvejen, at presset

på mit travle liv ikke ville hindre ju-

lestemningen.

Og dette år var anderledes. Faktisk

bød tiden op til jul på flere udfordrin-

ger end sædvanligt. Som medlem af

Tabernakelkoret havde jeg for flere år

siden lært, at jeg måtte være rede til

at tilbringe mange timer i Tabernak-

let på denne tid af året. December

måned er altid fyldt med særlige pro-

grammer, ekstra prøver og julekon-

certer. Men dette år skulle koret ud

over disse aktiviteter forberede sig til

at tage på koncerttourné til Israel an-

den juledag! Vi havde vanskelige mu-

sikstykker at lære, som krævede ad-

skillige måneder med ekstra prøver.

Alt dette, kombineret med min fuld-

tids-arbejdsplan og forberedelser til

en arbejdsopgave efter korets turné,

gav mig meget lidt tid til de glædelige

juleforberedelser og til min familie.

Min mor, som er enke, betragtede

mig stille, mens jeg prøvede at få or-

den på mit travle liv. Jeg vidste, at

hun gerne ville have mig til at besøge

sig lidt oftere, købe ind for hende en

gang imellem eller blot finde tid til at

ringe hende op lidt oftere. Vi så altid

frem til hendes middagsbesøg om

søndagen, og hun beklagede sig aldrig

over manglende opmærksomhed,

men jeg vidste, at hun var ensom og

længtes efter selskab. Siden min far

døde for fire år siden, var der et stort

tomrum i hendes liv. De var evige

partnere i enhver betydning af ordet.

Om de arbejdede i templet, forskøn-

nede deres hjem, nød deres børn og

børnebørn, eller sang - altsammen

gjorde de sammen! Og nu vidste jeg,

at hun huskede de forgangne år og

disse dejlige julehøjtider med far. Det

var tider fulde af kærlighed og musik,

da de sang sammen ved mange jule-

programmer og familiesammenkom-

ster. Og nu var hun så alene.

Min søster og jeg havde hjulpet

mor med at få julepyntet og sat jule-

træet op. Vi havde ordnet de fleste af

hendes indkøb, men omkring to uger
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før jul ringede Mor og undskyldte, at fortalte mig, at mor var død en time

hun brød ind i min travle plan og forinden. Jeg havde svært ved at for-

spurgte, om jeg ville have noget imod stå, hvad det var, han sagde. Han

at tage hende med på indkøb en ef- havde ingen forklaring på, hvorfor

termiddag. Hun ønskede at føje nog- det var sket, kun den alvorlige ny-

le personlige ting til de indkøb, vi hed, at hun var død. Alt det, der

allerede havde gjort. Det var et dej- havde syntes så betydningsfuldt nog-

ligt afbræk i det afsindige ræs, jeg le minutter forinden, syntes nu at

havde kørt. Vi spiste frokost og til- fortone sig. Jeg følte, at tiden stod

bragte en dejlig eftermiddag sammen, stille, og at jeg befandt mig i en slags

Glæden og julestemningen, som jeg tomrum,

ikke før havde haft tid til at opleve, De næste to dage foretog min sø-

fyldte vore hjerter.

Blot nogle få dage efter vor efter-

middag sammen blev mor syg af in-

ster og jeg de nødvendige forberedel-

ser til mors begravelse. Den skulle fo-

regå anden juledag - samme dag, Ta-

fluenza. Vi var meget bekymrede og bernakelkoret skulle afsted til Israel!

besøgte hende ofte i hendes hjem. " Familiemedlemmer og venner om-

Hun ønskede ikke at komme og bo sluttede os med kærlighed og omsorg,

hos mig eller min søster, men holdt og vi kæmpede med at erkende vir-

fast på, at hun snart ville blive rask keligheden i det, der skete. Under

igen. Hun undskyldte sin sygdom og disse omstændigheder, antog jeg ikke

undskyldte, at hun var en byrde for det var muligt for mig at klare turen

os i sådan en travl tid. Efter nogle få til Israel; men meget sent en aften

elendige dage, syntes hendes helbred modtog jeg en telefonopringning om,

at bedres, og vi slækkede lidt på vores at det var arrangeret, at jeg kunne

nattevågen. Hun havde forudsagt, at rejse et par dage senere og tilslutte

hun ville være rask til jul, og det så mig koret. Jeg var så taknemmelig for

ud til at blive tilfældet. gode venner og deres anstrengelser

Tempoet og byrderne i mit liv var for mig.

kun øget i den uge, mor var syg. Det For både børnenes og vores egen

var tre dage før jul, koret havde lige skyld ønskede vi, at julen skulle være

haft to julekoncerter, jeg havde sta- så normal som muligt. Vi fortsatte

dig nogle sidste-øjebliks indkøb at med at forberede vores traditionelle

gøre, der var mange projekter at af- familiemiddag juleaften og første ju-

slutte på kontoret, og om kun fire ledag, men jeg følte mig så tom og -

dage ville vi være på vej til Israel, så alene. Jeg kunne ikke være den

Den eftermiddag kom min mand ind samme! Hver enkelt af os - især bør-

på mit kontor, lukkede døren og nene - følte den forfærdelige tomhed

og prøvede at forstå, hvorfor vores

mor og mormor var taget bort på det-

te tidspunkt.

På grund af helligdagene fik vi det

råd at vente med at se mors båre ind-

til lige før begravelsen, men bede-

manden inviterede os til at komme

når som helst forinden for at tilbringe

lidt tid alene med mor. Efter vores

middag juleaften efterlod vi børnene

legende med deres gaver og tog ned

til bedemanden.

Vi stod stille omkring hendes kiste

og betragtede vores smukke mor i sin

tempeldragt. Hun så så ren og lykke-

lig ud. Der var en ånd af fred og kær-

lighed i det værelse, ja endog af glæ-

de og lykke. Jeg lukkede øjnene og

prøvede at forestille mig den nylige

herlige genforening, som måtte have

fundet sted mellem min mor og min

far. Det forekom mig, at hvis jeg lyt-

tede omhyggeligt, kunne jeg atter

høre englene synge, ligesom de gjor-

de i den hellige nat for længe siden,

og at min mors og fars smukke stem-

mer blandede sig med det himmelske

kor. Jeg forestillede mig, at jeg kunne

høre dem synge »Stille nat, hellige

nat ... sov i Marias arm.«

Den forståelse og trøst, jeg havde

bedt om, syntes at komme til mig,

mens jeg stod der, og mine verdslige

bekymringer syntes langt borte. I

den stille nat, samlet med mine kæ-

re, takkede jeg min himmelske Fader

for dette øjeblik med himmelsk

fred.

STJERNEN
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HISTORIER FRA MORMONS BOG

Ammons Folk Mosiahs sønner lærte lamaniterne evangeliet. Tusinder

af lamaniter omvendte sig og sluttede sig til Kirken.

Alma 23:1,4-6

Disse Anti-Nephi-Lehiter eller »Ammons folk« var

venlige over for nephiterne og blev gode, hårdtarbejd-

ende folk. Alma 23:17-18

Amalekiter, amuloniter og lamaniter, som ikke om-

vendte sig, blev vrede på Ammons folk og ønskede

at ødelægge dem. Alma 24:1-2

'- SS

j^~

$&' \X;*å@^£&&£r '^r^s&må*. i 4

Ammons folk vidste, at de onde lamaniter ville komme

og dræbe dem, men besluttede ikke at gøre modstand.

De havde omvendt sig fra at slå ihjel. Alma 24:5-6

De gravede deres våben dybt ned i jorden og indgik pagt

med vor himmelske Fader om aldrig at dræbe igen.

Alma 24:17-18

BØRNESTJERNEN
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Da de onde lamaniter kom og begyndte at dræbe dem,

bøjede Ammons folk sig til jorden og bad.

Alma 24:20-21

Da de onde lamaniter så, at Ammons folk ikke ville gøre

modstand, begyndte mange af dem at omvende sig.

Alma 24:23-24

De kastede våbnene fra sig og sluttede sig til Ammons Flere onde lamaniter kom for at dræbe Ammons folk.

folk. De ville ikke kæmpe mere. Alma 24:25-27 De ville stadig ikke gøre modstand, og mange blev

dræbt. Alma 27:2-3

jL!
i~:-

.%¥.

.»aiflfflt
l.

VW-. % )£

Da Ammon ikke ønskede, at hans folk skulle udslettes,

bad han om hjælp. Herren befalede ham at bringe hans

folk ud af landet. Alma 27:4-5,10-12

Nephiterne i Zarahemla gav dem Jershons land og

beskyttede dem og var deres venner. Alma 27:15,20-27
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ET JULEBUDSKAB
fra Det Første Præsidentskab

til verdens børn

I

denne juletid sender vi vores hilsener til alle børn i verden. Hvor vi elsker

jer! Hvor vores himmelske Fader og Jesus elsker jer!

Det var Jesus, der sagde til sine disciple: »Lad de små børn komme til

mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres.

Og han tog dem i favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem«

(Mark 10:14,16).

Vi er bedrøvede over at vide, at selv på denne glade årstid er nogle børn

syge eller kede af det eller har smerter. Nogle af jer føler jer måske bange el-

ler helt alene. I skal vide, at selvom det ser ud som om, ingen tænker på jer,

så gør vor himmelske Fader det. Han vil altid elske jer.

Tredje Nephi i Mormons Bog fortæller om Jesu besøg på det amerikanske

fastland efter sin opstandelse. Der står: »Han tog deres små børn, det ene ef-

ter det andet, og velsignede dem og bad til Faderen for dem.

Og han talte til mængden og sagde til dem: Se jeres små!

Og ... [de så] himlede åbnede, og de så englene stige ned fra himlen ... og

de kom ned og omringede de små ... og englene betjente dem« (3 Nephi

17:21, 23-24).

Jesus elsker jer, ligesom han elskede disse børn. Han er opmærksom på jer

og ønsker at trøste og velsigne jer. Det var ham, som med stor kærlighed og

omsorg sagde: »Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer; ... Jeres hjerte

må ikke forfærdes og ikke være modløst!« (Joh 14:27.)

Vor himmelske Faders og hans Søn Jesu Kristi kærlighed fortsætter i dag

og er blevet vist verden gennem evangeliets gengivelse i disse sidste dage. Vi

beder om, at hver enkelt af jer må føle og nyde hans kærlighed, ikke blot på

denne glædelige årstid, men i alle årene fremover.

DET FØRSTE PRÆSIDENTSKAB

DECEMBER 1993
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FÆLLESTID

FADER, VI TAKKER DIG

Judy Edwards

»Du skal takke Herren din Gud, for alting«

(Lære & Pagter 59:7)

Vor himmelske Fader

har givet os mange

tempelvelsignelser,

som vi skal være taknemmelige for.

Mange Primarybørn har fortalt om

tempelvelsignelser, som de er særlig

taknemmelige for:

»Jeg er taknemmelig for templet,

for når en mor og far bliver gift i

templet, er de stadig gift, efter de er

døde« (Stephanie, 6 år).

»Jeg er taknemmelig for, at vi kan

tage til templet og lære mere om vor

himmelske Fader, om hvordan vi

kom til jorden og fik vore legemer,

og hvordan jorden blev jorden. Vi

kan lære, hvad der er rigtigt, og

hvordan vi skal adlyde vor himmel-

ske Fader bedre« (Anson, 11 år).

»Man tager til templet for at få

kraft til at gøre de rigtige ting«

(Jean, 9 år).

»Jeg mener det er en velsignelse

at tage til et helligt sted. Man er lyk-

kelig, når man er i templet« (David

9 år).

»Vi tager til templet for at gøre

dåb for de døde. Jeg er taknemmelig

for det, for hvis nogle af vore for-

fædre ikke er medlemmer af Kirken,

kan vi døbe dem, så de kan blive

medlemmer, hvis de ønsker det«

(Marthall år).

»Jeg er taknemmelig for, at vi kan

tage til templet og velsigne de men-

nesker, som døde« (Glendon 9 år).

»Jeg er taknemmelig for, at alle i

familien kan være sammen - lige-

som bedsteforældre, forældre og os«

(Susan 6 år).

Hvilke velsignelser ved templet er

du særlig taknemmelig for?

Instruktioner

I de tomme felter skriver eller tegner

du en ting, der viser en tempel-

velsignelse, der er vigtig for dig. Der-

efter farvelægger du alle billederne.

Ideer til fællestid

j . Giv et skriftsted, en sang eller et af børne-

nes citater ovenfor til hver klasse , og få dem til

at finde de tempelvelsignelser, der er beskre-

vet. (Bemærk at kommentaren afJean, 9 år,

er en beskrivelse af begavelsen.)

Skriftsteder: 4 Nephi 1:11, Lære & Pag-

ter 95:8, 97:12-14, 105:12; 110:9,

124:40; 124:55, 128:13, 138:48.

Sange: »Jeg elsker Herrens tempel« (Se

Børnestjernen juni 1992, s. 5), »Vores fami-

lie kan være sammen for evigt« (Se Børne-

stjernen marts 1993, s. 8).

2. Tal om følgende liste med tempel-

velsignelser som udtalt af præsident Benson;

sammenhold dem derefter med børnenes liste

med tempelvelsignelser:

•»Du vil modtage profeten Elias' ånd,

som vil vende dit hjerte til din ægtefælle, til

dine børn og til dine forfædre. mDu vil elske

din familie med en dybere kærlighed, end du

har gjort før. *Dit hjerte vil blive vendt til dine

fædre, og deres hjerter til dig. *Du vil blive

begavet med kraft fra det høje, som Herren

har lovet. *Du vil modtage nøglen til kund-

skab om Gud. Du vil lære, hvordan du kan

blive som ham. Selv gudfrygtighedens kraft vil

blive åbenbaret for dig (se L&P 84 :19-12).

*Du vil udføre en stor tjeneste for dem, som

er gået på den anden side af sløret. Dit arbejde

vil sætte dem i stand til at blive 'dømt på lege-

met, som mennesker dømmes, men leve i ånd-

en, som Gud lever' (L&P 138:34)«

(Stjernen, juni 1992, s. 1).

4 Inviter hver enkelt klasse til at synge

deres yndlings-Primarysang om templet. \

BØRNESTJERNEN
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HYRDENS LOVSANG
Kanon

ILLUSTRERET AF SCOTT GREER

i

Enkelt J. = 54-58 (Slå to taktslag i hver takt)

.

Dm A7 Dm
r

A7 Dm

Æe=5 ^
©

1. Til Ma-ri - a

2. Kom nu al - le

dren - gen ler

sto - re små
Jo - sef kær - ligt

lad os i hans

på ham ser.

fod - spor gå.

SI ? S S f
s s

5 1

A7 Dm A7 Dm

s s ~1

3S * * -#^-

**5 3

Det er Je - sus, Søn af Gud,
©
og han er kom - met med fre - dens bud.

(Brug stiknode ved gentagelse)

m $
s £ $ fe

^

Når sangen synges som kanon, deles børnene op i grupper. Ved hvert tal begynder

en ny gruppe. Sangen synges som kanon med eller uden akkompagnement.

Tekst og musik: Daniel Lyman Carter, f. 1955. © 1981 SDH
Sangen kan kopieres til ikke -kommerciel brug i hjem eller kirke.

Lukas 2:13-14, 20
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KIRKEN
BEGYNDTE
MED EN
PROFET

Af Sherrie Johnson

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges historie be-

gyndte i den hellige lund, da den 14-årige Joseph Smith

bad om at få at vide, hvilken kirke, der var den rigtige.

Men vor himmelske Fader havde forberedt Joseph Smith

gennem hans liv på dette første storslåede syn - det vig-

tigste budskab verden har modtaget siden Jesu Kristi tid.

Denne forberedelse begyndte den 23. december 1805 i

Sharon, staten Vermont, da Joseph Smith Junior blev

født.

Han blev opkaldt efter sin far og var det femte barn

født til Joseph og Lucy Mack Smith. Seks andre sø-

skende fulgte. To af børnene døde, mens de endnu var

små, men Joseph legede og voksede op med tre ældre sø-

skende - Alvin, Hyrum og Sophronia - og fire yngre -

Samuel, William, Catherine, Don Carlos og Lucy.

Familien Smith var en glad familie, som arbejdede

hårdt og elskede hinanden. Børnene havde ikke megen

mulighed for at gå i skole, men lærdom var en vigtig del

af deres familieliv.

Før Joseph var syv år gammel, havde familien flyttet

tre gange. Det var efter tredje flytning at tyfus-feberen

dræbte seks tusind mennesker i det område, hvor fami-

DECEMBER 1993

9



lien boede. Et efter et blev medlemmerne af familien

Smith syge. Sophronia var døden nær i tre måneder,

men begyndte endelig at komme sig, efter at hendes for-

ældre havde bedt brændende om hendes helbredelse.

Syvårige Joseph var kun syg i to uger, men den frygte-

lige sygdom forårsagede en knogleinfektion i hans ven-

stre ben mellem knæet og ankelen. Huden var svulmet

op, og i over to uger led Joseph frygtelige smerter i sit

ben. Den 12-årige Hyrum udviste stor kærlighed til sin

lillebror. Han sad ved siden af Joseph næsten hele dagen

og natten, idet han pressede det opsvulmede ben i sine

hænder i et forsøg på at lindre smerten for Joseph.

To gange forsøgte lægen at prikke hul på infektionen

og mindske det opsvulmede ben, men det virkede ikke.

Endelig fortalte han Josephs forældre, at benet burde

fjernes, før infektionen ville brede sig til resten af Jo-

sephs krop. Men Josephs mor insisterede på, at de skulle

prøve igen og forsøge at redde benet.

Doktor Nathan Smith, som vidste mere om denne

sygdom end nogen anden læge i De forenede Stater på

den tid, var en af lægerne, som behandlede Joseph. Han

indvilligede i at forsøge endnu en gang ved kun at skære

infektionen ud. Før han begyndte at operere, ville han

binde Joseph til sengen og give ham noget brændevin

for at lindre smerten. Joseph nægtede begge dele. »Nej,«

udbrød han, »jeg vil ikke røre en dråbe brændevin, og

jeg vil heller ikke bindes; ... jeg vil have min far til at

sidde på sengen og holde mig i sine arme.«* Han øn-

skede også, at hans mor skulle forlade værelset, så hun

ikke skulle se ham lide. Operationen var yderst smerte-

fuld. Da dr. Smith brækkede de inficerede benstykker af,

skreg Joseph.

mm.mm w

'mm
''''''''m{m

'\
"V

£>

mb-

i

BØRNESTJERNEN

10



Da operationen endelig var forbi, blev Joseph sendt

hen for at besøge sin onkel Jesse Smith i Salem, en by

ved kysten i staten Massachusetts, for at han bedre

kunne komme sig. Men selvom både hans liv og hans

ben blev reddet, gik han med krykker i tre år, og i resten

af livet - særlig når han var træt, haltede han en lille

smule på benet.

I 1816 flyttede familien igen, denne gang til Palmyra,

New York. Josephs far var taget i forvejen for at finde et

sted, hvor de kunne bo. Da Josephs mor og de otte børn

tog afsted for at slutte sig til ham, hyrede de en mand

ved navn Caleb Howard til at køre vognen med deres

ting. Tiårige Joseph var endnu ikke helt rask efter opera-

tionen, og det gjorde ondt, når han gik. Men hr. Howard

tvang ham alligevel til at vandre flere kilometer ad gan-

gen.

Ved Utica i staten New York, stadig mange kilometer

fra Palmyra, læssede hr. Howard familien Smiths flytte-

læs af og skulle til at tage afsted med vognen og hestene.

Josephs mor forlangte, at han forlod dem, så læssede hun

vognen igen og kørte resten af vejen selv.

Det var Josephs mission i livet af være Guds profet,

og det var en del af familiens mission at hjælpe med at

forberede ham til at blive profet. De udførte et vidunder-

ligt arbejde! Han lærte meget af dem: Han lærte at have

kærlighed, at være ærlig og venlig, at arbejde hårdt, og

vigtigst af alt, han lærte at bede og komme nærmere sin

himmelske Fader.

* Lucy Mack Smith, History ofJoseph Smith by His Mother, redige-

ret af Preston Nibley (Salt Lake City: Bookcraft, 1958) s. 57
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FIKTION

JULEGAVEN
Louise Engstrøm

Karina, Yvonne og Maria sad i sofaen og kiggede i

det nye julekatalog.

»Ah, se det dukkehus!« udbrød Karina.

»Ville det ikke være dejligt, hvis vi kunne få det til

jul!« sagde Yvonne.

»Lad os spørge mor og far,« sagde Maria, den yngste.

Ved aftensmaden samme aften nævnte Karina dukke-

huset. Mor og far så på hinanden. »Jeg synes det skal

være lidt anderledes i år,« sagde far. »Vi har nogle ekstra

børn på vores juleindkøbsliste, så vi får færre gaver end

normalt til os selv.«

»Hvorfor det?« protesterede Maria. »Hvem er de an-

dre børn?«

Mor svarede med et spørgsmål: »Har I hilst på pigerne

i familien Petersen, som flyttede ind i Andreasens hus?«

»Andreasens hus?« udbrød Karina. »De må være vir-

kelig fattige!«

»De er fattige, Karina. Vores familie må hjælpe dem.

Det er derfor der vil være færre gaver under juletræet i

år.«

Der var tavshed omkring middagsbordet, mens de tre

søstre tænkte over det.

Far sukkede. »Jeg kan godt se, at det ikke bliver let

for jer, men vi har så meget, og mor og jeg føler, at det er

vigtigt at vi deler med andre.«

»I vil alligevel få nogle få gaver,« sagde mor, »men

den bedste gave, vi alle vil få, er en vidunderlig følelse.«

Karina var ikke overbevist. »Man kan ikke åbne en

følelse juleaften.«

Far så skuffet ud. »Hvis I hver blot vil give afkald på

én gave, er det alt, hvad vi vil bede om.«

»Bortset fra, at jeg kunne bruge noget hjælp med at

lave julesmåkager,« tilføjede mor. »Vi vil lægge nogen i

en stor kurv til dem.«

»Hvad så med os?« råbte Yvonne. »Får vi ikke no-

gen?«

»Så er det ved at være nok,« sagde far strengt. »I hil-

ser på Petersens piger i morgen i kirken. Vi ved, at I vil

være venlige mod dem og få dem til at føle sig vel-

komne.«

Måltidet endte i trist tavshed.

Næste dag blev de tre søstre ved med at spejde efter

Petersens piger.

»Der! På tredje række, ved siden af døren,« hviskede

Yvonne. Hendes søster vendte sig langsomt om og stir-

rede på de to fremmede.

»Shhh!« sagde mor. »Det er ikke pænt at stirre.«

På vej hen til Primaryklassen, introducerede far den

nye familie. »Piger, må jeg præsentere søster Petersen og

Susan og Birgit.«

»Hej« mumlede de allesammen.

»Hvor kommer I fra?« spurgte Karina.

»Fra Nordby,« sagde Susan.

»Det er langt væk. Hvorfor flyttede I?«

Før Susan kunne svare, skubbede primarypræsi-

dentinden hende blidt ud af døren. »Så begynder vi,

piger.«

Ved frokost søndagen efter spurgte Maria: »Hvorfor

flyttede familien Petersen hertil?«

»Ser I,« sagde mor langsomt, »deres far døde sidste

sommer. Søster Petersen kunne få et godt arbejde hos

telefonvæsenet, men hun skulle flytte hertil for at ar-

bejde.«

»Hvis hun har et godt arbejde, hvorfor skal vi så und-

være vores jul for dem?« spurgte Yvonne? »Fordi hun

ikke har nogen penge endnu,« sagde mor.

»Og I vil ikke gå glip af jeres jul - blot nogle få ting.

Prøv at huske på, at disse piger har mistet deres far.

«
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»Jeg kan stadig ikke li' det her,« sagde Maria.

Men så ringede telefonen. Far tog den. »Ja,« hørte de

ham sige, »jeg er sikker på, at de gerne vil komme.«

»Hvem var det?« spurgte Karina.

»Det var søster Petersen, der inviterede jer til at til-

bringe eftermiddagen sammen med hendes døtre.«
o

»Ah nej, de sagde ikke et ord til os i Kirken. Må vi

ikke nok være fri, far!«

Far havde taget sit stædige blik på. »Ser I, piger, jeg

ved, det er hårdt. Men en gang imellem skal vi altså

gøre tingene, blot fordi det er rigtigt at gøre dem.«

Mor hjalp dem jakkerne på og sendte dem ud af dø-

ren. Det forekom at være en alt for kort gåtur gen-

nem det tætte snevejr. En forsigtigt banken bragte

søster Petersen ud til hoveddøren. Hendes døtre stod

stille bagved hende. »Kom ind, piger. Vi er glade for

at I kunne komme.

Karina, Yvonne og Maria gik ind i dagligstuen

Der var ingen møbler, bare en stor bunke flytte-

kasser op ad den ene væg. De fulgte Susan og

Birgit ind i det store, gammeldags køkken

og blev budt velkommen af duften af hon-

ningkage. I midten af køkkenet stod et

stort spisebord af egetræ. På det stod slik,

skåle med glasursukker og en stor plade

honningkage.

»Birgit og Susan mente det ville være

sjovt at lave huse af honningkage,« sagde

søster Petersen.

»Jah!« udbrød Yvonne. »Jeg troede ikke vi

ville ...« Karina prikkede til hende, inden

hun fik sagt »have det sjovt.«

»Kom, lad os komme i gang,« sagde Bir

git.

»Ja,« sagde Susan. »Vi gør dette hvert år

sammen med vore venner. Vi er glade for, at

vi har jer at dele det med.

De fem piger begyndte at lave

honningkagehuse. Snart lo de ad hinanden på grund af

glasuren i deres ansigter.

Senere, da de ventede på, at mere honningkage skulle

blive afkølet, sagde Karina: »Lad os gå ind på dit værelse

og lege.«

»Det kan vi ikke,« sagde Birgit. »Der er for koldt der-

inde. Vi går kun derind, når vi skal i seng.«

»Åh.«

Birgit sprang op. »Jeg ved det - lad os lave papirs-

ILLUSTRERET AF ROBYN S. OFFICER
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kæder til vores vinduer! Mor, har vi ikke farvet papir et

eller andet sted?«

Snart var pigerne opslugt i deres projekt og spredte

farvede papirrester rundt på gulvet som konfetti.

»Lad os også lave noget sjovt til jeres træ,« sagde

Yvonne.

Susan og Birgit udvekslede blikke. Td sidst sagde Bir-

git: »Vi får måske ikke noget juletræ i år. De er temme-

lig dyre.«

De tre søstre så på hinanden. Efter en stund sagde Ka-

rina: »Jeg er træt af at lave kæder. Lad os lave noget an-

det.«

»Nu har jeg det,« sagde Susan. »Lad os lave stjerner

af sølvpapir og hænge dem under lamperne.« Snart

spredte de sølvpapir og pap rundt mellem de farvede

papirstykker, som allerede var på gulvet.

Ikke længe efter viste den nedgående sol sig under

skyerne og fyldte rummet med lys. Senere, netop som

uret på væggen slog fem gange, hørtes en banken på

køkkendøren.

»Se, det er far,« sagde Yvonne. »Hvad har han med?«

»Det er et juletræ!« råbte Birgit, da søster Petersen

åbnede døren.

»En lille gave fra vores familie til jeres,« sagde far

med et grin. »Har I en stor krukke eller noget andet,

vi kan sætte det i?«

»Birgit, gå hen i spisekammeret og hent den gamle

grå spand. Broder Harris, hvordan kan vi nogensinde

takke jer?«

»Tja, vi ville allesammen bare gerne have det dej-

ligt.« Han blinkede til sine døtre.

Birgit løb ud i køkkenet og hentede en stor, grå

spand. De næste få minutter var fyldt med glad, støjende

forvirring, mens alle prøvede at hjælpe. Far satte træet

op. Da han til sidst mente det stod sikkert og var godt

vandet, rejste han sig og snusede anerkendende.
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»Mmmmmm, grantræ og honningkage, det lugter vir-

kelig af jul! Hent pynten, og vi vil gøre arbejdet færdigt!«

»Ja, jeg er bange for, at alt hvad jeg har er en lys-

kæde,« sagde søster Petersen.

»Vi har noget!« råbte pigerne. De løb hen og havde

snart hænderne fulde af papirskæder og stjerner af sølv-

papir.

»Det er noget af det rigtige! Søster Petersen, henter

du lige lyskæden. Piger, få lige bunken redet ud, og vi vil

sætte det op. Forresten, har I også nogle honningkage-

mænd?«

Alle fik travlt og fyldte snart køkkenet med latter. Til

sidst trådte de allesammen tilbage og beundrede deres

arbejde. En forsigtig banken lød på døren. Det var mor,

som kom med en stor grydefuld mad. »Her er lidt til je-

res middagsmad,« sagde hun. »Nej, det er et flot træ!

Det ser ud som om, I piger har haft en travl eftermid-

dag.« Hun satte den dampende gryde på køkkenbordet.

Der var tårer i søster Petersens øjne. »Tak skal I

have,« sagde hun. »Tak fordi I huskede min familie.

Dette er en jul, vi altid vil huske.«

Karina, Yvonne og Maria vidste ikke, hvad de skulle

sige. Men det gjorde mor. »Tak fordi I lod os dele med

jer. I har også hjulpet os.« Hun gav søster Petersen et

knus. »Kom piger, lad os gå før maden bliver kold.«

Mens Harris familien gik hjem, vendte Yvonne sig

om og så på Petersens køkkenvindue. Julelysene blin-

kede klart. »Mor, hvad mente du, da du sagde til søster

Petersen, at de havde hjulpet os?«

Mor tog Yvonnes hånd og gav den et lille klem. »Hu-

sker du, hvordan du havde det, da du gik over til Peter-

sens i eftermiddag?«

»Ja, temmelig forfærdeligt.«

»Nå, og hvordan har du det nu?«

»Jeg har det dejligt. Var det det, du mente? Nu forstår

jeg - det her er den bedste gave, vi kunne få.«
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JULEPYNT

JULEKÆDER
Julie Wardell

Klip farvet papir eller aluminiumsfolie i strimler. Form

strimlerne til ringe og lænk dem sammen. Lav ringene

så store, som du ønsker. Du kan bruge dem til at deko-

rere et juletræ, et vindue eller en døråbning. Store kæ-

der virker fint udendørs.
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»HONNINGKAGEAAÆND«
AF BRUNE POSER

Ruth Palmer

Til at lave denne pynt skal du bruge: småkageforme (til

brunkager), blyant, stor brun papirspose, saks, tusser el-

ler farver, hvid lim, smalt bånd og stumper af stof eller

besætning (kan undværes).

1

.

Tegn omridset af en småkageform på papirposen.

Klip to figurer ud til for- og bagside.

2. Brug tusser eller farver til at dekorere begge sider af

figuren.

3. Lim forside og bagside sammen med en ring af bånd

imellem til ophæng. Lad det tørre.

4- Placér med fingeren hvid lim jævnt på forsiden af fi-

guren. Lad det tørre i 30 minutter. Gentag det på bag-

siden.

5. Bliv ved med at placere lag af lim på figuren, indtil

den er skinnende og holdbar. Om ønsket kan du lave

tøj til din »honningkagemand« af stofrester og besæt-

ning. Du kan sætte det på, når du placerer det sidste

lag lim på hver side.
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BESØGSLÆRERINDEBUDSKAB

PAGTENS KVINDER

Fryd dig, o jord!« »Frygt ikke!

Se, jeg forkynder jer en stor

glæde, som skal være for hele

folket« (Luk 2:10, fremhævelse tilfø-

jet). Dette er årstiden, hvor verden

fejrer vor Frelsers glædelige komme.

Det er passende at reflektere over de

måder, hvorpå vor himmelske Fader

og hans Søn bringer glæde og betyd-

ning i vort liv. En af disse måder er

gennem pagter.

Da Maria sagde: »Se, jeg er Her-

rens tjenerinde. Lad det ske mig efter

dit ord« (Luk 1:38), indgik hun fak-

tisk et løfte eller en pagt om at gøre

det, som hendes himmelske Fader

bad hende om. På grund af hendes

pagt opnåede hun så stor glæde og

lykke i sit liv, som hun, en ung gali-

læisk pige, aldrig kunne have forestil-

let sig.

AT HOLDE PAGTER

BRINGER GLÆDE

ILLUSTRERET AF LORI WING

Den første pagt, vi indgår, er dåbs-

pagten. Vi påtager os Jesu Kristi navn

og forpligter os til at følge ham. Vi

fornyer denne pagt, når vi tager nad-

veren. Vor himmelske Fader lover på
o

sin side, at hans And vil være med
o

os. Anden leder os til fred midt i

nøden, og glæde midt i sorgen. Pag-

terne, vi indgår i templet, bringer

yderligere kundskab og glæde.

Nogle af Hj ælpeforeningens søstre

fra Ghana er blandt dem, som har

fundet glæde ved at holde pagterne,

selv under tyngende omstændighe-

der. I 1989 plomberede Ghanas rege-

ring dørene til kirkerne og forbød de

sidste dages hellige at forsamles og

praktisere deres religion. Forfølgelsen

mod Kirkens medlemmer var stor.

Men søstre som f.eks. Faustina Otoo

udtrykte øget hengivenhed for Kir-

ken: »Jeg er glad for at leve i en tid,

hvor alle disse ting sker. Vi har altid

fået at vide, at vi er pionerer her.«

Kirkens medlemmer fandt måder,

hvorpå de kunne vise deres engage-

ment. De holdt familiegudstjenester,

de studerede skrifterne og læste Kir-

kens historie. Søster Emma Twere-

boa-Kodua, som er præsident for

Hjælpeforeningen i Nsawam gren,

skrev: »Jeg bliver ved med at besøge

de aktive søstre, og de er alle ved

godt mod ... Jeg har fastet og bedt

mere og inderligere end nogensinde

før i mit liv. Min tro er styrket meget.

Ting, der tidligere irriterede mig, gør

det ikke længere, vrede og frustratio-
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ner har ikke længere samme virkning

på mig. Dette er nogle af de velsig-

nelser, jeg har opnået under disse

prøvelser.« Restriktionerne i forbin-

delse med kirkemøder blev ophævet i

december 1990.

• Har du følt glæde ved at holde de

pagter, du har indgået?

PAGTER BRINGER OS GUD
NÆRMERE

I dåbspagten lover vi også at holde de

to store bud: at elske Gud og vor næ-

ste (se Mosiah 18:8-9). Disse pagter

bringer os Gud nærmere.

En ung kvinde fandt, at hun hav-

de udviklet en kritisk ånd. Hun følte,

at det hindrede hendes åndelige

fremgang. Da hun tog nadveren, lov-

ede hun Herren, at hun ikke ville

kritisere nogen i sin familie i en hel

uge. Hver uge gjorde hun en ny an-
o

strengelse og bad Anden om at være

med hende. Hun overvandt denne

svaghed, skønt det ikke var let og

fremgangen var langsom. Hendes

venner bruger hende nu som eksem-

pel på en, der aldrig taler uvenligt om

andre.

Når vore pagter med Gud bliver

en ramme om vort liv, vil vore ord og

opførsel afspejle Guds godhed og den

indre fred og glæde, han lover dem,

som vil følge ham.

• Hvordan øger de pagter, du har

indgået, din forståelse for vor himmelske

Faders kærlighed til dig?





Joseph
Fielding Smith

EN HJERTELIG DISCIPEL

z
z
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Leon R. Hartshorn

Der findes ingen måde, hvor-

på verdens onder kan hel-

bredes, undtagen gennem

Herren Jesu Kristi evangelium. Vort

håb om fred, om timelig og åndelig

fremgang og om en arvelod i Guds

rige findes kun i og ved det gengivne

evangelium.«

Således sagde præsident Joseph

Fielding Smith, Kirkens tiende præ-

sident, da han bar vidnesbyrd for ver-

den for sidste gang ved aprilkonfe-

rencen 1972. Han døde tre måneder

senere.

Præsident Smiths vidnesbyrd var

næret af en livslang tjeneste for den

Herre, han elskede, og var grundlagt

på en enestående arv i Kirken: Hans

far var Joseph E Smith, som var Kir-

Som lille dreng modtog Joseph Fielding

Smith et eksemplar af Mormons Bog

af sin far. Før han var elleve, havde han

læst den to gange.

kens præsident fra 1901 til 1918, og

hans farfar var profeten Joseph

Smiths bror Hyrum.

»OPLÆRT PÅ MIN MORS SKØD«

Joseph Fielding Smith blev født i Salt

Lake City, Utah, den 19. juli 1876 til

Joseph F. og Julina Lambson Smith.

Hans hengivenhed for Herren be-

gyndte, da han var en lille dreng.

»Jeg blev oplært på min mors skød

til at elske profeten Joseph Smith og

at elske min Forløser,« sagde han se-

nere. »Jeg kendte aldrig min farmor

[Mary Fielding] Smith. Det har jeg

altid været ked af, fordi hun var et af

de ædleste mennesker, som nogen

sinde har levet. Men jeg kendte hen-

des gode søster, min tante Mary

Thompson, og som dreng plejede jeg

at tage hen og besøge hende i hendes

hjem og sidde på hendes skød, hvor

hun fortalte mig historier om profe-

ten Joseph Smith, og åh, hvor er jeg

taknemmelig for den oplevelse.«

Som ung mand besluttede han tid-

ligt at læse skrifterne. Ifølge hans sø-

ster Edith havde han læst Mormons

Bog to gange, inden han var elleve år

gammel.

»Da jeg var en lille dreng, for ung

til at bære Det Aronske Præstedøm-

me,« erindrede præsident Smith,

»lagde min far et eksemplar af Mor-

mons Bog i mine hænder med en an-

modning om, at jeg læste den. Jeg

modtog denne nephitiske optegnelse

med taknemmelighed og indstillede

mig på den opgave, jeg fik tildelt. Der

er visse passager, som er indprentet i

mit sind, og jeg har aldrig glemt

dem.«

HISTORIKER OG LEDER

Disse tidlige oplevelser med skrifter-

ne hjalp med at berede Joseph Fiel-
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ding Smith til et liv tilbragt med at re fra hans natur. De, som stod ham te han en af sine brødre, om han

erhverve sig evangelisk lærdom og nær, fandt ham dybt betænksom nogen sinde havde »smagt oliven li-

yde bidrag som skribent. Han tjente over for andre og særdeles gavmild ge fra træet.« Hans intetanende of-

som Kirkens historiker i 49 år, og var med sin sympati, kærlighed og tilgi- fer svarede nej , så han tog en god bid

anerkendt i hele Kirken for sin usæd- velse. af en af de friske oliven. Dette viste

vanlige kundskab om Kirkens histo- En udtalelse, der tilskrives mere sig at være en temmelig bitter ople-

rie og lære. Han udgav sin første bog end én af hans venner, lyder således: velse, og mens broderens ansigt for-

i 1901 og sin sidste i 1970. I de mel- »Hvis jeg skulle dømmes af nogen af trak sig, spurgte præsident Smith

lemliggende 69 år skrev han i alt 25 mine medmennesker,« sagde de, »lad uskyldigt: »Hvad er der i vejen? Fik

bøger, nogle af hvilke er blevet klas- det da blive Joseph Fielding Smith.« du en dårlig? Her, du må hellere få

sikere for læsere af skriften og Kir- I 1956 udgav medlemmerne af De en til.«

kens historie. Tolvs Kvorum en hyldest til ham. De

Udover sit arbejde som historiker sagde blandt andet: EN OMSORGSFULD

og forsker oplevede Joseph Fielding »Vi ønsker blot, at hele Kirken ÆGTEMAND
en opfyldelse af sin patriarkalske vel- kunne føle hans sjæls hjertelighed og

signelse, hvor der bl.a. stod: »Det hans store bekymring for de hjemsøg- Udover sit kirkearbejde påtog Joseph

skal være din pligt at sidde i råd med tes og sorgfuldes velfærd. Han elsker Fielding Smith sig med flid sine an-

dine brødre og at præsidere blandt alle de hellige og ophører aldrig med svar som ægtemand og far. I april

folket.« I 1910, i en alder af 33 år, at bede for synderen. 1898 da han var 22 år gammel, gifte -

blev han kaldet til at indtage en le- Med bemærkelsesværdig dømme- de han sig med Louie Emyla Shurt-

dig plads i De Tolv Apostles Kvo- kraft synes han at have blot to rette- liff. Efter at have været gift i kun et

rum, og i over 60 år tjente han tro- snore, før han når til sin endelige be- år, blev han ordineret til halvfjerdser

fast som en af Herren Jesu Kristi slutning. Hvad ønsker Det Første af sin far den 12. maj 1899 og rejste

Apostle. Han bar det tunge ansvar Præsidentskab? Hvad er bedst for dagen efter ud i missionsmarken. At

som præsident for De Tolvs Kvorum Guds rige?« yde et sådant personligt offer var ikke

i 19 år, og i fem af disse år tjente han lettere for præsident Smith dengang,

samtidig som rådgiver i Det Første EN LYSERE SIDE end det ville være for os i dag. Han

Præsidentskab. Dernæst, i en alder modtog kaldet, arbejdede i Notting-

af 93, blev han ordineret og indsat Ud over hans alvorlige og udforsken- ham-området i to år, og vendte hjem

som præsident for Kirken. Han tjen- de natur, var der en lettere side af i juni 1901.

te indtil sin død den 2. juli 1972 i en præsident Smiths personlighed. Han Efter sin tilbagekomst tog Joseph

alder af 95 år. havde en klar humoristisk sans, som imod et arbejdstilbud fra Kirkens hi-

han udøvede ofte og spontant. storiske kontor, hvortil han efterhån-

»HANS SJÆLS HJERTELIGHED« For eksempel vendte præsident den viede en stor del af sit liv. Yderli-

Smith ved en lejlighed tilbage fra en gere ansvar fik han i 1907, hvor han

På grund af præsident Smiths kom- konferenceopgave i Californien med blev udpeget som sekretær for Utahs

promisløse forsvar for Herrens lov og sin madkasse fyldt med oliven, han Genealogiske Selskab,

principper har nogen opfattet ham havde plukket. Glad for denne skat To døtre blev født til Joseph Fiel-

som streng. Imidlertid lå intet fjerne- og altid ivrig efter at dele, spurg- ding Smith og hans første hustru,
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Joseph Fielding Smith var kendt for sin usædvanlige kundskab om Kirkens lære

og historie. Han udgav sin første bog i 1901 og sin sidste i 1970. Han skrev flittigt

på en gammel manuel skrivemaskine.

Louie, i løbet af deres næsten ti år

sammen. Men to år før han blev

medlem af De Tolv Apostles Kvo-

rum, døde hans hustru.

Den 2. november 1908 giftede

han sig med Ethel Georgina Rey-

nolds. Hun blev mor til fem sønner

og fire døtre og var hans ledsagerinde

i 29 år. Hun døde den 26. august

1937.

Ældste Smith giftede sig dernæst

den 12. april 1938 med Jessie Evans,

en velkendt sanger og medlem af Ta-

bernakelkoret. Hun var den fødte

entertainer med en levende og op-

muntrende natur, og hun stod ved

ældste Smiths side i 33 år, opmun-

trede ham og sørgede for ham med

en virkelig smuk kærlighed og hen-

givenhed. Hun levede længe nok til

at se ham blive præsident for Kirken,

og hun rejste meget med ham i hans

mange kirkeopgaver — idet hun tog

del, ikke . blot i hans stramme tids-

plan, men også i hans kærlige møde

med de hellige i mange lande. Da
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hun bukkede under for et hjertetil-

fælde den 3. august 1971, delte mil-

lioner præsident Smiths ensomhed

og sorg.

På dette vanskelige tidspunkt ud-

trykte præsident Harold B. Lee, der

virkede som præsident Smiths rådgi-

ver i Det Første Præsidentskab, sin

medfølelse til profeten over tabet.

Præsident Smith forsikrede sin ven

om, at Herren ville give ham styrke

til at fortsætte sine pligter. »Jeg har

været gennem det før, som du ved,«

sagde han.

»DEN MAND, JEG KENDER,

ER MEGET BLID«

Måske får man den bedste beskrivel-

se af en person af dem, der lever sam-

men med ham. I 1932 sagde hans

hustru Ethel:

»De beder mig om at fortælle

Dem om den mand, jeg kender. Jeg

har ofte tænkt på, at når han er bor-

te, vil folk sige: 'Han var en meget

god mand, oprigtig, rettroende, osv.'

De vil tale om ham som offentlighe-

den kender ham. Men den mand, de

har i tankerne, er meget anderledes

end den mand, jeg kender. Den

mand, jeg kender, er en venlig, el-

skelig ægtemand og far, hvis største

ambition i livet er at gøre sin familie

lykkelig, og han er totalt uselvisk i

sine anstrengelser for at gøre det.

Han er den mand, der luller det be-

kymrede barn i søvn, som fortæller

godnathistorier for de små, som al-



drig er for træt eller har for travlt til

at sidde oppe sent om aftenen eller

stå op tidligt om morgenen for at

hjælpe de andre børn med at løse de

vanskelige skoleopgaver. Når syg-

dommen kommer, våger den mand,

jeg kender, ømt over den syge, indtil

han eller hun bliver rask. Det er der-

es far, de råber på, når de græder, idet

de føler hans nærhed som et univer-

salmiddel mod alle sygdomme. Det

er hans hænder, som forbinder såret,

hans arme, der indgyder mod, og

hans stemme, der blidt irettesætter

dem, når de fejler, indtil det bliver

deres glæde at gøre de ting, som vil

gøre ham lykkelig.

Den mand, jeg kender, er meget

blid, og hvis han føler, at han har

været uretfærdig over for nogen, er

afstanden aldrig for lang for ham at

gå, og med kærlige ord og venlige

handlinger fjerner han skaden. Han

byder glad de unge mennesker vel-

kommen i sit hjem, og han er aldrig

lykkeligere, end når han taler med

dem om tidens emner - sport eller

hvad der interesserer dem mest. Han

nyder en god historie og er hurtig til

at se humoren i en situation, til at le

og til at blive leet ad, idet han altid

er villig til at deltage i en sund akti-

vitet.

Den mand, jeg kender, er uselvisk,

beklager sig aldrig, er betænksom,

sympatisk, og gør alt, hvad der står i

hans magt for at gøre livet for sine

kære til en stor glæde. Det er den

mand, jeg kender.«

Præsident Smith og hans hustru Jessie, en skolet sangerinde, glædede ofte de hellige

ved at synge duet. Hendes død i 1971 var et savn for mange, der havde lært hendes

muntre og kærlige natur at kende.

»HVOR JEG ELSKER MIN HERRE«

En af præsident Smiths sønner gav

denne rammende beskrivelse af hans

fars personlighed og kilden til præsi-

dent Smiths indre styrke:

»Som børn kunne vi meget ofte

høre ham sige: 'Hvis blot mennesker

ude i verden ville forstå de prøvelser,

de bekymringer og de synder, som

Herren påtog sig for vores gavn.' Når

som helst han talte derom, kom der

tårer i hans øjne. For nogle få år si-
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den, da jeg sad alene med min far i

hans studereværelse, lagde jeg mærke

til, at han havde været i dyb medita-

tion. Jeg tøvede med at bryde stilhe-
o

den, men til sidst talte han. 'Ah, min

søn, jeg ville ønske, du kunne have

været sammen med mig sidste tors-

dag, da jeg mødtes med mine Brødre i

o

templet. Ah, hvis du kunne have hørt

dem bære vidnesbyrd om deres kær-

lighed til deres Herre og Frelser, Jesus

Kristus.' Og så bøjede han sit hoved,

og tårer strømmede fra hans ansigt og



dryppede ned på hans skjorte. Mange

sekunder senere, uden så meget som

at løfte hovedet, men idet han bevæ-

gede sit hoved frem og tilbage, sagde
o

han: 'Ah, hvor jeg elsker min Herre

og Frelser, Jesus Kristus!'«

Det menneske, som verden og Kir-

ken kendte, lod aldrig sin høje alder

svække sine opgaver. Under sit præ-

sidentskab fortsatte han med at rejse

og dele sit vidnesbyrd om evangeliet.

Kirken holdt sin første områdegene-

ralkonference i Manchester i En-

gland, templerne i Ogden og Provo

blev indviet, den første stav i Asien, i

Tokyo i Japan, blev indviet, mandag

blev afsat til familiehjemmeaftener,

missionen i Taiwan blev åbnet, Søn-

dagsskolen blev reorganiseret og Kir-

kens Internationale Kommunikati-

onsafdeling blev oprettet.

I sin sidste konferencetale udøste

denne venlige, kærlige Herrens tje-

ner af sin personlige erfaring, da han

sagde: »Der findes intet arbejde, som

nogen af os kan påtage os, som er lige

så vigtigt som at prædike evangeliet

og opbygge Kirken og Guds rige på

jorden.«

Præsident Smith indviede i sand-

hed sit liv til dette, det vigtigste ar-

bejde. »Hele mit liv har jeg studeret

og overvejet evangeliets principper

og søgt at efterleve Herrens love,«

sagde han. »Som resultat er der i mit

hjerte opstået en stor kærlighed til

ham og til hans værk og til alle dem,

der søger at fremme hans formål på

jorden.«

HØJDEPUNKTER I JOSEPH FELDING SMITHS LIV

Begivenhed

19. juli: Født i Salt Lake City, Utah.

Ordineret til ældste.

26. april: Gifter sig med Louise Emyla Shurtliff.

Tjener på mission i England.

Tjener som sekretær i Kirkens historiske kontor.

Bliver assisterende kirkehistoriker.

Hans første hustru, Louie, dør.

2. nov: Gifter sig med Ethel Georgina Reynolds.

7. april: Ordineres til apostel af sin far.

Bliver rådgiver i Salt Lake tempelpræsidentskab.

Tjener som Kirkens historiker.

Bliver præsident for Genealogisk Forening.

Hans anden hustru, Ethel, dør.

12. april: Gifter sig med Jessie Ella Evans.

Rejser rundt i Europa før Anden Verdenskrig og leder

evakueringen af alle ikke-europæiske missionærer.

Bliver præsident for Salt Lake Templet.

Bliver præsident for De Tolvs Råd.

Rejser i Det fjerne Østen og indvier fire lande til evan-

geliets forkyndelse.

Bliver rådgiver til præsident David O. McKay i Det

Første Præsidentskab.

Bliver opretholdt som præsident for Kirken.

Præsiderer over Kirkens første områdegeneralkonfe-

rence i Manchester, England. Hans tredie hustru, Jes-

sie Evans Smith, dør.

2. juli: Dør i Salt Lake City.

Ar Alder

1876

1897 21

1898 22

1899-1901 22-24

1901 25

1906 30

1908 32

1910 33

1919 43

1921-70 44-93

1934 57

1937 60

1938 61

1939 63

1945 68

1951 74

1955 79

1965

1970

1971

1972

89

93

94

95
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HAN LEVER
...og han elsker mig. Jeg oplevede , hvor stor kærlighed han har

til mig, lige da jeg mest behøvede ham.

Sally J. Odekirk

En dag havde vi en særlig højtidelig

stund om Frelseren som en del af

vores morgen-seminarklasse. Pigen,

som ledte mødet, bar sit vidnesbyrd

om Kristus, hvorefter hun bad hver

enkelt af os om at dele vore følelser

med hinanden. Vores lærer, broder

Pratt, bar også sit vidnesbyrd og sag-

de, at vi hver især havde behov for at vide, at Kristus

døde for os personligt.

Mens jeg lyttede til de andres vidnesbyrd, forekom det

mig, at jeg ikke var helt sikker på, om jeg havde et vid-

nesbyrd om Frelseren. Jeg var altid kommet i Kirken og i

seminarklasserne. Og jeg mente, at Jesus Kristus var vor

himmelske Faders Søn og et eksempel, vi skulle følge.

Men jeg vidste ikke direkte, at han var min Frelser - én,

der var nødvendig for min frelse.

Det lykkedes mig at sige nogle få ord til seminar den

morgen. Og så tilbragte jeg de næste par dage med at

overveje oplevelsen og at bede om, at jeg selv kunne vide

det. Jeg modtog en varm følelse om, at Kirken var sand,

og at jeg skulle efterleve dens lærdomme. Jeg følte godt

ved det svar og mente, at det at have et grundlæggende

vidnesbyrd om evangeliet og at efterleve Kirkens standar-

der ville være tilstrækkeligt. Men jeg forstod stadig ikke

behovet for en Frelser.

Adskillige år senere, efter jeg var flyttet hjemmefra, stod

jeg over for en alvorlig krise, som efterlod mig med en dyb

følelsesmæssig og åndelig smerte. Uden den nødvendige tro

på Kristus til at vejlede mig, følte jeg mig fortabt og alene.

Jeg var holdt op med at bede nogen tid forinden og havde

fornylig besluttet, at jeg ikke længere ville gå i kirke.

Netop på dette tidspunkt i mit liv kom mine hjemme-

lærere, Dan og Terry forbi. Jeg var en smule forlegen,

fordi jeg ikke havde været i kirke den dag og ikke havde
o

nogen god undskyldning for mit fravær. Anden fortalte

dem, at noget var alvorligt galt, så de insisterede på at

give mig en lektie, som syntes at være specielt til mig. De

blev hos mig en stund, og da de skulle til at gå, opsendte

de en kraftig bøn. Anden forblev hos mig en kort tid, og

jeg følte større håb end jeg havde gjort i lang tid.

o

Jeg ønskede, at Anden skulle blive hos mig. Jeg samle-

de de sidste rester af min tro sammen og opsendte en bøn.

Da jeg ikke havde bedt en tid, havde jeg intet virkeligt

håb eller nogen forventning om et svar. Men som jeg

knælede og bad, løftede der sig en sort sky, og jeg følte en

overvældende varme strømme ind i mit hjerte. Fuldstæn-

dig kærlighed og forståelse fyldte værelset. Jeg var overra-

sket over dybden og styrken i Frelserens kærlighed - hvor

godt han kendte mig!

Der var ingen plads til misforståelse eller tvivl, efter-

som han indlevede sig i mine udfordringer. Pludselig kom

ord ind i mit sind og fortalte mig, hvordan jeg kunne gå

fremad. Og Frelseren lovede mig al den hjælp, jeg behø-

vede. Jeg lærte, at der i sandhed er en kærlig himmelsk

Fader og en Frelser, Jesus Kristus, og at de kender hver

enkelt af os personligt. Jeg lærte også, at de vil give os

den hjælp, vi behøver, når vi udøver vores tro på dem.

Og jeg vidste, at uanset hvad der sker, skal vi altid bede.

Skønt jeg stadig havde problemer at overvinde, vidste

jeg, at Frelseren var der, rede til at hjælpe. Jeg har aldrig

følt mig fuldstændig alene med mine problemer siden da.

Jeg kan nu sige ligesom i salmen: »Han lever! Vor forløser

stor.« Og jeg er taknemmelig.
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Vejen

til

Betlehem
D. Kelly Ogden

Jeg vandrede

for nylig ad den

betydningsfulde vej,

som bragte Maria

og Josef fra Nazareth

til Betlehem.

.

i

i århundreder ven-

tede jøderne på opfyldelsen af Esajas'

store profetier om Messias og om, at

en jomfru ville undfange og føde en

søn, og at hans rige ville bliver opret-

tet på Davids trone for evigt (se Es

7:14; 9:6-7).

Det var til den undselige galilæi-

ske by Nazaret at englen Gabriel kom

for at forkynde opfyldelsen af denne

profeti og for at indvarsle den mest

storslåede fødsel i verdenshistorien.

Gabriel forkyndte, at Gud i himlen

ville blive far til en søn i denne døde-

^^^
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Hyrdernes marker uden for Betlehem.

På hebræisk betyder Betlehem

»brødets hus« - et passende navn

til fødestedet for Kristus, som var

»livets brød« (Johannes 6:35).

Kristi forfader, David, blev også

født her, røgtede sin fars får her og

udtalte »Herren er min hyrde.«
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Et rekonstrueret hus i Galilæa fra

Josefs og Marias tid (til venstre).

I et sådant værelse forkyndte Gabriel

til Maria, at hun ville føde Guds Søn.

Jizre'el-dalen (øverst til højre).

Josef og Maria vandrede sandsynlig-

vis mod sydøst fra Nazaret cirka 16

kilometer tværs over denne dal.

Mange tidligere bibelske begiven-

heder har fundet sted her: Gideon

samlede sine 300 mænd, Saul blev

dræbt i kamp og profeten Elias

profeterede imod Ahab og Jesabel.

Midtvejs nede i Jordandalen (nederst

til højre). Josef og Maria har vandret

mod syd omkring 80 kilometer i

denne dal. Deres rute løb parallelt

med Jordanfloden, som skærer sig

gennem midten af dalen og ikke kan

ses på fotografiet. Jesus blev senere

døbt i Jordanfloden øst for Jeriko.

FOTO AF D. KELLY OGDEN
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Galilæa-
søen

Jeriko
Judæas ørken

Jerusalerrf~p>*~

Betlehem i

lige verden, og at Maria skulle være

mor til Guds Søn (se Luk 1:35).

Det var profeteret, at Messias ville

blive født i Nazaret (se 1 Nephi

11:13-21) og skulle kaldes nazaræer

(se Matt 2:23). Jesus blev født og

voksede op i Nazaret som opfyldelse

af profetierne.

Endnu en profeti måtte opfyldes.

Det var velkendt, at den lovede Mes-

sias ville blive født i Betlehem i Ju-
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dæa (se Mika 5:2 og Joh 7:42). Efter-

som Maria skulle til at føde sit første

barn og nok ville være ivrig efter at

være hjemme ved sin egen mor og

familie, hvordan kunne da profetien

om hans fødsel blive opfyldt i Betle-

hem - næsten 150 km borte? Det var

ikke et tilfælde, at de romerske stat-

holdere besluttede at foretage en fol-

ketælling med henblik på skatteud-

skrivning, fordi det sendte tusinder
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ud af deres hjembyer og tilbage til

deres fødesteder.

Josefog Maria måtte tage afsted på

en lang og anstrengende rejse sydpå

til Betlehem. Vi har kun en enkelt

passage i skriften, som beskriver deres

rejse:

»Også Josef drog op fra byen Naza-

ret i Galilæa til Judæa, til Davids by,

som hedder Betlehem, fordi han var

af Davids hus og slægt, for at lade sig

indskrive sammen med Maria, sin

forlovede, som ventede et barn«

(Luk 2:4-5).

De har formentlig tilbagelagt rej-

sen fra Nazaret til Betlehem ad en af

to ruter. Den ene ville bringe dem

Judæas ørken med Oliebjerget i den

vestlige horisont [til venstre). Fra Jeriko til

Jerusalem er der en afstand på 27

kilometer - og en vanskelig stigning på

1 .070 meter. Jesus fastede fyrre dage og

nætter i denne ørken.

Keltkilderne i Judæas ørken {øverst til

højre). Josef og Maria holdt sandsynligvis

hvil på vejen op gennem ørkenen og

fandt en kølende forfriskning her.

Tempelpladsen (midten til højre). En

muslimsk helligdom, Klippemoskéen,

ligger nu hvor kong Herodes tidligere

genopbyggede templet. Josef og Maria

gik igennem Jerusalem på vejen til

Betlehem.

Monumental trappe, der fører til templet

sydfra {nederst til højre). Fem til seks uger

efter Jesu fødsel, bragte Josef og Maria

ham til templet, for at han kunne blive

velsignet. Jesus har måske senere

undervist på disse trin.

FOTO AF NEIL FOLBERG

FOTO AF NEIL FOLBERG

FOTO AF DENIS WAUGH
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sydpå over Jizre'el-dalen, dernæst Med den hastighed ville rejsen over en sådan grotte. Den anerken-

over Samarias bakker og ind i Judæa, have taget Josef og Maria mindst fire des af mange kristne over hele ver-

Dette er den mest direkte rute målt i eller fem dage. Vi spekulerer over, den som det sted, hvor Jesus blev

lige linie - men der er to grunde til, hvor de overnattede, og hvor og med født.

at det sandsynligvis ikke er den rute, hvem de slog lejr langs ruten. Det må I den hellige nat forkyndte en en-

Josef og Maria gik ad. Den er fysisk have været en udmattende rejse for gel for hyrderne på markerne om-

krævende med konstante op- og ned- enhver, men særlig for en gravid kring Betlehem, at fødslen faktisk var

stigninger gennem bakkerne. Og den kvinde, der snart skulle føde. Det var sket: »I dag er der født jer en Frelser i

bragte den rejsende direkte gennem tidligt forår, så det kunne stadig være Davids by; han er Kristus, Herren«

Samaritanernes land, og »jøder vil[le] meget køligt om natten i bakkelan- (Luk 2:11).

... ikke have med samaritanere at det. Men i Jordandalen - som ligger Bekendtgørelsen om en Frelser

gøre« (Joh 4:9). lavere end havets overflade - har ville ikke komme som en overraskel-

Den anden mulige rute er mere temperaturerne været milde og beha- se for hyrderne eller for andre men-

sandsynlig for Josefs og Marias rejse, gelige. nesker i Judæa, fordi de ivrigt vente-

Denne rute ville bringe dem over Jiz- Den sidste del af rejsen var den de på en Frelser, der kunne befri dem

re'el-dalen i sydøstlig retning, hvor vanskeligste. Jeriko er den lavestlig- fra den romerske undertrykkelse. Ej

dalen mødes med Jordandalen, hvor- gende by i verden, og Jerusalem og heller ville bekendtgørelsen om en

efter de kunne følge dalen jævnt Betlehem er placeret helt oppe på Kristus have overrasket dem. Ordet

skrånende nedad hele vejen til Jeri- toppen af bakkerne. Strækningen fra Kristus er den græske udgave af det

ko, derefter op gennem Judas ørken Jeriko gennem ørkenen til Betlehem hebræiske Messias, som betyder

til Jerusalem og Betlehem. har en stigning på 1000 meter. Hvor »Den Salvede«. Jøderne havde læn-

For selv at opleve, hvordan de to udmattet må Maria ikke have været, ge ventet på deres Messias,

ruter må have været, vandrede jegselv Hvor ivrig må Josef ikke have været Men ordet Herren kan have bi-

fornylig ad begge strækninger. Begge for at finde et komfortabelt værelse i bragt disse hyrder nogen alvorlig

ruter er omkring 140 km lang. Normal herberget. overvejelse. Herren var titlen for Je-

vandrehastighed, selv med kamel eller Desperat for at finde et passende hova, Skaberen, ham, som gav loven

æsel, er 4-5 km i timen. Så en rejsende sted at overnatte har de måske til til Moses på Sinajbjerget, den Gud,

kan normalt vandre mellem 25 og 35 sidst taget til takke med en kalk- som blev tilbedt i templet blot syv

km om dagen. Begge ruter tog mig om- stensgrotte, der anvendes som stald, kilometer borte,

kring 30 timer at vandre - 25 til 30 km Betlehems Fødselskirke, kristendom- Den store Jehova blev født som

om dagen i fem dage. mens ældste kirke, er netop bygget baby i Betlehem.

En hule eller grotte benyttet som dyrestald

ved Betlehem. Man kan næppe forestille

sig mere ydmyge omgivelser til fødslen af

Guds Søn og verdens Skaber.
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ET MÆGTIG GODT

JULEBUDSKAB
Alma J. Yates

Det var et godt budskab, min dreng,« råbte Bill til mig, da jeg steg ud af

hans gamle, army-grønne Plymouth og trak frakken tættere omkring

mig som beskyttelse mod den iskolde aften. Bill stirrede ud på den

mørke gade med sine barkede, olieplettede hænder på rattet. Det var altid

svært for mig at vide, hvad Bill tænkte på. Alle hans hemmeligheder var låst

inde bag det brede, læderagtige ansigt, som var afgrænset af hans grånende,

kortklippede hår.

»Jeg ku' godt tænke mig at kende skrifterne som dig, dreng,« mumlede han

og rystede på hovedet. »Men,« tilføjede han opgivende, »jeg tror, jeg er for

gammel til alt det nu.« Han rømmede sig, og en hæs kluklatter rumlede i

hans bryst. »Jeg kunne fortælle dig en masse om dieselmotorer - jeg har

arbejdet på dem i over halvtreds år - men jeg har aldrig haft megen tid til

Biblen og den slags. Ja,« tilføjede han med et suk »det var et mægtig fint

budskab, dreng.«

Jeg hostede nervøst ind i hånden og mumlede et kort godnat. Jeg vidste

aldrig, hvad jeg skulle sige, når Bill var i nærheden. Jeg havde kendt ham

hele mit liv - eller i det mindste havde jeg boet på samme vej som han - og

alligevel følte jeg mig ikke godt tilpas, når han var i nærheden.

Jeg smækkede bildøren og gik op imod huset. Jeg kiggede mig omkring.

Verandalyset var indhyllet i en mystisk tåge af sne. Jeg skuttede mig længere

ned i min frakkekrave og lænede mig frem imod det hvide vinterstormløb.

»Nå, Daniel, du er tidligt færdig,« hilste far mig. Jeg tog frakken af og

rystede den smeltende sne af den. »Hvordan gik det?« spurgte far.

Jeg trak på skuldrene. »Som sædvanlig,« gryntede jeg, idet jeg faldt ned på

sofaen og lukkede øjnene.

»Hvordan har søster Rencher det?«

»Hun siger, hun har det meget bedre. I hvert fald kan hun komme op og gå
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omkring med sit nye gangstativ.« Vi

var begge tavse en stund. Så sagde

jeg, lige så meget til mig selv som til

far: »Der er i hvert fald én fordel ved

at gå på hjemmelærer med Bill. Når

han ikke er i det snakkesalige humør,

og det er sjældent, så kan vi besøge

alle tre enker på cirka en halv time.

Det må da være en rekord.«

Jeg hørte en knitren af papir og

åbnede øjnene. Far havde lagt avisen

i skødet og så hen på mig. »Hvad er

der i vejen med Bill?« spurgte han.

Jeg sukkede bare. »Ikke noget, tror

jeg. Altså hvis man ikke har noget

imod at gøre det hele selv,« tilføjede

jeg sarkastisk. »Alt, hvad han gør, er

at komme og dytte i hornet. Den an-

den onsdag i hver måned. Der er

nogle ting, som aldrig forandrer sig -

Bills dyttende bilhorn er en af dem.

Ingen aftale. Han forventer bare, vi

ved han kommer. Men alt det andet

er mit arbejde. Jeg taler, jeg giver lek-

tien, jeg gør det hele.«

»Hvorfor er Bill i det hele taget

hjemmelærer?« spurgte jeg, pludse-

ligt nysgerrig.

»Hvad mener du?« spurgte far.

Jeg trak på skuldrene. »Tja, lige

siden biskoppen tildelte mig

Bill for tre måneder siden, har

pr J
eg spekuleret på, hvorfor

H han overhovedet tager ud.

Har Bill nogensinde været

i kirken?«

Far tabte avisen på

^ gulvet. »Han kom en

del før i tiden. Før hans kone, Tillie,

fik sit anfald. Men selv dengang syn-

tes han altid at være mere hjemme i

sin garage, klædt i et sæt snavset ar-

bejdstøj og med olie op til albuerne.«

»Det tror jeg gerne,« grinede jeg.

»Han lugter altid som en gammel

motor. Han kan aldrig få al olien af

sine hænder.« Jeg tøvede. »Bill ryger,

ikke?«

Far kiggede på mig og trak på

skuldrene. »Jeg har aldrig set ham

gøre det.«

»Det behøver man heller ikke.

Man kan nøjes med at se hans gul-

plettede fingre. Og han sutter på de

afskyelige grønne tabletter, der fjer-

ner tobakslugten. Derfor kan jeg hel-

ler ikke forstå, hvordan biskop Clark

han lade ham være hjemmelærer.«

»De tre enker klager da vist al-

drig,« sagde far.

»Men en hjemmelærer skal jo

være et eksempel. Og fortæl mig

ikke, at dette er en måde, hvorpå jeg

skal få Bill til at komme i kirke. Både

du og jeg ved, at det aldrig vil ske.«

»Jeg antager, at Herren ved, at

hjemmelærerarbejde er et område,

hvor Bill kan gøre lidt gavn,« svarede

far alvorligt.

»Gøre gavn?« fremstammede jeg.

»Men han er jo totalt inaktiv!«

»Du kan lære noget af Bill.«

»Jeg vil ikke være dieselmekani-

ker. «

»Måske kan du lære noget om

evangeliet.«
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»Af Bill?« spurgte jeg skeptisk.

»Jeg er vis på, at han aldrig har læst

et skriftsted i hele sit liv!«

»Jeg tror ikke, du kender Bill. Når

han står foran Herren, tvivler jeg på,

at Herren vil se på hans olieplettede

hænder og tobaksfingre.« Far røm-

mede sig og skiftede emne. »Kan du

bringe aviser ud for din bror igen i

morgen? Han hoster stadig og har

ondt i halsen.«

Næste morgen var jeg oppe lidt før

fem og smed bundter af morgenaviser

ind på bagsædet i bilen. Det var

holdt op med at sne i løbet af natten,

og verden var begravet under det

våde vatlag. Jeg kastede et blik ud på

indkørslen og spekulerede på, om jeg

skulle tage et par minutter og skovle

noget af sneen væk, før jeg kørte ud.

Men idet jeg pustede varm luft i mine

følelsesløse fingre og trampede sneen

af fødderne, rystede jeg på hovedet.

Jeg havde ikke tid, ræsonnerede jeg.

Og jeg var sikker på, at jeg kunne

komme ud uden at sidde fast.

Mit første stop var hos søster Ren-

cher. For det meste skulle jeg ikke

smide avisen ind gennem hoveddø-

ren. Den plastindpakkede avis skulle

blot lægges udenfor, så jeg kastede

den blot hen i retning af hoveddø-

ren. Men med søster Rencher var det

noget andet, fordi det var så svært for

hende at komme ud. Jeg snuppede en

avis fra bagsædet, steg ud og spurtede

hen til hendes fortrappe. Jeg standse-

de ved hendes havegang og stirrede
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vantro. Hele havegangen og trappen

var skovlet fuldstændig ren for sne.

Jeg kiggede på mit ur - kvart over

fem. »Hold da op, nogen har virkelig

været tidligt oppe til morgen,« mum-

lede jeg, idet jeg skyndte mig henad

den rene havegang og smed avisen

ind ad hoveddøren. »Måske har sø-

ster Rencher lettere ved at komme

rundt med det gangstativ end jeg tro-

ede,« grinede jeg.

»Det var hurtigt,« råbte far til mig,

da jeg brasede ind fra kulden halv-

fems minutter senere. Han var ved at

tage frakke på og pakke sin taske, før

han skulle på arbejde.

»Der er en hel ton sne derude,«

bemærkede jeg. »Det må have sneet

12-15 centimeter til, siden vi gik i

seng.

«

»Men så har du vel ryddet fliserne

og indkørslen,« sagde far for sjov.

»Hvad vil du ha', jeg skal gøre, stå

op kl. tre?« gav jeg spøgefuldt igen.

»Jeg var heldig at få aviserne ud.

Men en eller anden var virkelig tid-

ligt oppe. Søster Renchers fliser var

fuldstændig rene.«

Far smilede. »Hvad med søster

Hatch og søster Ballards fliser?«

»Far, jeg var ude med aviser, ikke

på hjemmelærer, jeg skal slet ikke

den vej.«

Tirsdagen efter, en uge før jul, var

jeg på mit værelse og i færd med at

gøre mig klar til en juleaktivitet for

Unge Voksne. Vi skulle ud og synge

julesange ved dørene og derefter til

den lokale burger-restaurant. Da jeg

tog mine smarteste sokker på og

plantede fødderne i mine støvler, dyt-

tede et bilhorn udenfor. Jeg ignorere-

de det, indtil mor råbte i gangen:

»Daniel, skulle du ud på hjemmel-

ærer i aften?«

»I aften? Nej, jeg skal til en UV-

fest og synge julesange.«

»Det ser ud til, at Bill holder

udenfor og venter på dig.«

»Bill?« gispede jeg, da jeg kom ud i

gangen. »Vi har allerede gjort vores

hjemmelærerarbejde denne måned!

Er du sikker på, det er ham?«

»Det er da hans sorte Ford-vare-

vogn, ikke?«

Jeg gned emmen af køkkenvinduet

og kiggede ud. Det var ganske rigtigt

Bills varevogn. Jeg troede hans grøn-

ne Plymouth var gammel, men hans

sorte Ford-varevogn var en antikvitet

fra først i halvtredserne. »Hvis nogen

tror, jeg skal ud med ham i aften ...«

Jeg stirrede igen ud ad vinduet.

»Hvad tror han egentlig, jeg bestiller

- sidder og venter på, at han bare skal

komme og samle mig op for ...«

»Daniel,« afbrød mor mig, »du

ved ikke engang hvad han vil.

«

»Mor, jeg er næsten sent på den

allerede!«

»Bare fortæl ham det,« sagde hun.

»Han vil helt sikkert forstå, at du

havde andre planer.«

Idet jeg gryntede for mig selv, tråd-

te jeg ud i den iskolde aften i skjorte-

ærmer og hen til den sorte Ford. Bill
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åbnede døren og lænede sig hen over

sædet for at tale til mig.

»Havde vi en aftale i aften?« spurgte

jeg, før han kunne sige noget. Jeg hop-

pede lidt rundt i den bidende kulde.

»Det er jul i næste uge,« var Bills

simple forklaring, mens han gned ha-

gens skægstubbe. »Jeg havde et par

ting til damerne,« tilføjede han. »Vil

du med?«

»Jeg har en UV-aktivitet. Jeg vid-

ste ikke, at vi havde planlagt noget.«

»Det vil bare tage et øjeblik,« sag-

de Bill. »Men du må hellere

tage frakke på.« Han

kluklo. »Denne gamle

varevogn har ikke no-

get godt varmeapparat.

Men jeg var nødt til at

bruge den i stedet for Ply-

mouth'en.« Han nikkede i ret-

ning af ladet. »Jeg har lidt ek-

stra til Vivian Rencher.«

Jeg kastede et blik bag i vare-

vognen. En større genstand lå under

en slidt presenning.

»Jeg skal nok bringe dig tilbage til

din aktivitet,« fortsatte Bill, da han

så min tøven.

»Havde I en aftale?« spurgte mor,

da jeg smækkede døren og gik ind

efter min frakke.

»Nej,« sukkede jeg, »men det gør

ingen synderlig forskel for Bill. Og

jeg kommer til at fryse i hans sorte

metalbunke. Intet varmeapparat, og

døren på min side kan ikke lukke. Og

så netop i aften!«

v.



Bill og jeg talte ikke sammen, da vi

kørte hen til søster Ballard. Og som

ventet, var jeg næsten frosset til is.

Da vi stoppede foran søster Bal-

lards hus, tog Bill en brun papirspose

frem under sædet, og vi gik op ad

fliserne til hoveddøren. Jeg bankede

på en gang, og næsten øjeblikkeligt

lukkede søster Ballard døren op og

stirrede ud på os. Det varede et øje-

blik, inden hun så os klart, og så lyste

et stort smil op i hendes ansigt, mens

hun skubbede yderdøren op og hilste

hjerteligt på os. »Jeg spekulerede på,

om I ville komme i aften. Kom ende-

lig indenfor.«

Vi indtog vore sædvanlige pladser

i den slidte sofa med det brogede

tæppe. Inden søster Ballard kunne nå

at sætte sig på stolen foran os, tog

Bill den brune papirspose frem og be-

kendtgjorde med sin grove stemme:

»Nogle valnødder fra mit træ.«

»Men tusind tak, Bill. Jeg brugte

de sidste i november. Jeg pas-

ser på dem hele året. Jeg op-

bevarer dem i fryseren for at

holde dem friske.«

»De er knækkede og afskallede,«

tilføjede Bill, idet han så ned på sine

ru, barkede hænder. Han gned dem

mod hinanden, og jeg kunne høre den

tørre, ru lyd. Jeg studerede dem et øje-

blik og huskede det budskab, jeg hav-

de givet sidste måned om visdomsord-

et. Skønt visdomsordet kun udgjorde

en lille del af Det Første Præsident-

skabs budskab for den måned, fik jeg

understreget det temmelig kraftigt.

Jeg havde egentlig ikke behøvet det,

ikke for søstrene. Det var nok snarere

et ondskabsfuldt forsøg fra min side på

at grave i Bills dårlige vaner.

»Men Bill,« udbrød søster Ballard

og bragte mig tilbage til nutiden,

»der må mindst være to kilo afskalle-

de nødder her.«

Bill trak forlegent på skuldrene og

gned sig på næsen.

»Det må have taget timer at gøre

alt dette arbejde,« sagde hun. »Tu-

sind tak skal du have.«

Bill var ikke særlig god til at mod-

tage ros eller komplimenter. Ethvert

ståhej over ham gjorde ham nervøs,

forlegen og fåmælt. Hans eneste ud-

vej var at vende opmærksomheden

hen på en anden. Han trak sit røde

lommetørklæde op, pudsede næse og

bekendtgjorde derefter til min over-

raskelse. »Drengen har et julebud-

skab til dig.«

ørerne af forlegenhed. Bill rejste sig

og sagde: »Det var et mægtig godt

julebudskab, dreng.« Han hostede og

tilføjede: »Drengen kan bede en bøn,

før vi går.«

Søster Ballard nikkede sit samtyk-

ke, og jeg bad. Da vi skulle til at gå,

standsede Bill ved søster Ballards

brændekomfur, som om han kom i

tanker om noget. Idet han vendte sig

om mod søster Ballard, spurgte han:

»Diakonerne har vel husket at bringe

dig et læs brænde, ikke?« Hun smile-

de og nikkede. »Og det er hugget,

ikke?« spurgte han.
o

Søster Ballard tøvede. »Ah, det

kan jeg sagtens klare.«

»Mener du, at de ikke har kløvet

det?« udbrød Bill, næsten vred.

»Spekuler ikke på det, Bill. Jeg

kan sagtens klare det. Jeg bruger ikke

komfuret så meget alligevel. Biskop

Clark siger altid, at jeg ikke skul-

le rode med mit komfur,

Forbavset kiggede jeg over på Bill,

som begyndte at gnide hænderne på

bukserne og tromme med sin højre

fod. Jeg ville protestere, men enhver

protest på dette tidspunkt ville være

nytteløs. Uden mere forberedelse var

det eneste, der forekom passende, at

fortælle juleevangeliet.

Da jeg havde sluttet min usam-

menhængende julefortælling, dukke-

de jeg mit hoved, idet jeg var rød om
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men at jeg skal huske at

bruge fyret. Det gør jeg

også for det meste, men

på kolde aftener nyder

jeg virkelig at lægge mine I

fødder op ved siden af det '

varme ...«

»Men de har ikke klø-

vet brændet?« afbrød Bill.

o

»Ah, naboens dreng

kommer af og til, og ...«



»Mig og drengen vil hugge bræn- Da jeg genoptog brændehuggeriet,

det,« afbrød Bill. »Jeg har min økse forekom juleaktiviteten mig ret uvæ-

uden i vognen, hvis drengen kan sentlig.

låne din.« En halv time senere var alt bræn-

Jeg kunne ikke tro, at Bill virkelig det hugget og stablet op ved siden af

tilbød at hugge brænde! I aften! Jeg bagdøren. Da vi gik, advarede Bill sø-

havde mit pæne tøj på. Og hvis vi ster Ballard: »Husk nu at lade være

huggede brænde, ville jeg aldrig kun- med at hugge mere brænde. Der er

ne nå at komme med til aktiviteten, folk, der kan gøre det, og som burde

Men Bill var allerede halvvejs ude i gøre det for dig.«

bilen. Så kørte vi til søster Hatchs hjem.

Få minutter senere stod vi begge i Hun syntes at vente på os og åbnede

søster Ballards baghave og huggede døren efter første ring, idet hendes men indenfor. Igen gennemgik Bill

brænde ved det svage, gule lys fra en ansigt lyste op i et smil. Hun tog min sit ritual med valnødderne. Han og

svag pære på terrassen. arm og trak mig indenfor: »Jeg vidste søster Rencher snakkede om vejret,

»Hvad gavner en pose nødder?« bare, at det var i aften,« lo hun, idet hendes nye oldebarn og den skræk-

mumlede Bill, mens han iltert sving- hun trykkede Bills hånd og førte os kelige forfatning, byens veje befandt

ede øksen. »Hun kan ikke holde sig begge ind i dagligstuen. »Jeg har end- sig i. Jeg gennemgik hurtigt julefor-

varm med en pose nødder, kan hun? da lavet varm chokolade og frugtka- tællingen i mit sind for at være klar

Jeg skulle ikke have glemt det. Nor- ge.« til det øjeblik, hvor Bill ville give mig

malt glemmer jeg det ikke, dreng. »De her er til dig,« sagde Bill, idet tiden.

Sædvanligvis ser jeg bedre efter. Jeg han tog endnu en pose valnødder Pludselig rejste Bill sig og sagde,

vidste, at et eller andet ikke var rig- frem. idet han så ned i gulvet: »Jeg har lidt
o

tigt, men jeg vidste ikke, hvad det »Ah, Bill,« gispede hun og tog andet til dig.« Til mig sagde han: »Vil

var. Så var det jeg så det kolde kom- posen, åbnede den forsigtigt og kig- du hjælpe mig, dreng? Du kan holde

fur, hun har næsten altid en smule ild gede i den. »Du glemmer aldrig, vel døren for mig.«

i det. Det er ikke meget at bede om. Bill?« Bill gik ud til bilen, fjernede pre-

Disse enker skal man tage sig af. En Bills forlegne bevægelser begyndte senningen fra en slags stol, trak den

sæk nødder og alt den snak om engle igen, og han baksede en tommelfin- ned fra ladet og bar den op ad have-

og hyrder og krybber er fint, men en ger i retning af mig, idet han sagde: gangen. Han stavrede ind i huset og

kold aften har Martha Ballard brug »Drengen har et julebudskab, og så afleverede en stor gyngestol af ege-

for brænde til komfuret.

«

skal vi videre. Drengen skal til en træ, håndlavet og poleret så den

Jeg standsede med at hugge og stir- fest.« skinnede. Han satte den forsigtigt

rede over på Bill. Jeg glemte mit Vores sidste stop var hos søster midt i stuen, trådte tilbage og smilte

pæne tøj, mine kolde hænder, mine Rencher. Døren blev åbnet næsten stolt. Søster Rencher bare stirrede,

våde fødder. Jeg studerede Bill et øje- før vi fik en chance for at banke på, ude af stand til at tale. Hun så først

blik, men denne gang så jeg forbi og søster Rencher, der lo og humpede på stolen, så på Bill, og så igen på

hans barkede, ru og plettede hænder, med sit gangstativ, bød os velkom- stolen.
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Da din anden gik i stykker sidste »Jeg vil bede i aften, Bill,« sagde aften.« Jeg kiggene ned på mine

forår, » forklarede Bill genert, «fik jeg søster Rencher blidt. hænder.

den idé at lave dig en ny. Jeg har jo Så vi bøjede alle tre hovedet. De var rene. Neglene var klippe-

lavet mange før i tiden, du ved, da Mens søster Rencher bad, forstod jeg, de, håndfladerne var ikke ru. »Der

min far var tømrer og sådan. Jeg tror hvorfor Bill Hayward aldrig var ble- var to mænd, som gik op til templet

ikke denne her vil gå i stykker for dig. vet afløst som hjemmelærer. for at bede, den ene en farisæer, den

Den er ikke som dem, man køber i »Og Fader i himlen,« bad søster anden en tolder,« begyndte jeg. »Fa-

forretningerne.

»

Rencher, »jeg takker dig inderligt for risæeren var ren og veluddannet og

Bill var færdig. Smilet forsvandt, Bill og hans venlighed. Jeg takker dig mente selv, han var meget vis. Tolde-

hans ord slap op, og han faldt ned i for de mange gange, han har ryddet ren var en arbejder med snavsede, ru

sofaen ved siden af mig. sne, revet blade sammen, ordnet ha- hænder. Begge mænd gik til templet

Langsomt fik søster Rencher rejst ven og sørget for alt, hvad jeg har for at bede, og farisæeren ...« (Se Luk

sig op og bevæget sig over til gynge- brug for. Han har virkelig været et 18:10-14).
o

stolen. Hun berørte dens glatte, hår- redskab i dine hænder. Ah, Fader, Da vi nåede mit hjem, holdt Bill

de, højglanslakerede overflade med velsign og bevar denne gode mand.« fast om rattet og stirrede ud i mørket

fingerspidserne. Hun skubbede lidt til Så snart der var sagt amen, flyttede foran lygternes gennemtrængende

dens høje ryg, og den begyndte at Bill nervøst rundt på stolen og frem- lys. »Det var et mægtig fint budskab,

gynge rytmisk. Langsomt fik hun sat stammede: »Drengen har et mægtigt dreng,« sagde han. »Men jeg husker

sig i den og lænede sit grå hoved til- godt julebudskab til dig.« ikke nogensinde at have hørt den del

bage mod dens solide ryg. Hun sad I et øjeblik kunne jeg ikke tale. Jeg af julehistorien, du gav til Vivian

helt stille en lille stund. Så begyndte havde en klump i halsen på størrelse Rencher - du ved, den med de to

hun at gynge frem og tilbage, ganske med en knytnæve, men det var ikke mænd, der tog til templet.«

langsomt. Og mens hun gyngede, klumpen, der standsede mig. Der gik Han holdt en pause. »Jeg er ikke

kom der et smil over hendes læber og en »klap« ned. Jeg, der mente jeg engang sikker på, at jeg forstod be-

store krystaltårer vældede op i hen- kendte skriften så godt, især sam- tydningen. Jeg tror det er, hvad der

des øjne. »Tak, Bill,« hviskede hun. menlignet med Bill Hayward, kunne sker, når man studerer dieselmotorer
o

»Ah, hvor jeg har savnet min anden ikke komme i tanker om noget, ikke mere end skrifterne.«

gyngestol. Men denneher,« tilføjede engang julehistorien - i hvert fald »Jeg mener nu, at du forstår skrif-

hun, mens hun rørte ved dens buede ikke godt nok til at fortælle den lige terne, Bill,« svarede jeg stille. Jeg

armlæn, »ville gøre min gamle gyn- der. Det, der kom til mit sind, var en vendte mig om imod ham og gav

gestol til skamme.« mærkelig lignelse. Og den havde ham hånden. Jeg havde tidligere gi-

Bill hostede og bekendtgjorde hur- ikke engang noget med jul at gøre, vet Bill et håndtryk, men ikke uden

tigt: »Drengen har en smule julebud- efter min mening. han først havde rakt hånden frem.

skab til dig.« Jeg fugtede mine læber og gned »Tak, Bill,« sagde jeg med rusten

»Lad os holde bøn først,« foreslog hænderne på mine bukseben. »Jeg stemme. »Tak for dit budskab,« fort-

søster Rencher. tror jeg vil fortælle, hvad julen be- satte jeg, idet jeg trykkede hans ru

»Drengen kan også holde bøn,« tyder for mig,« stammede jeg tøven- hånd. »Det var et mægtig godt

sagde Bill. de. »I hvert fald hvad den betyder i budskab.«
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Den hellige natai den italienske kunstner Antonio Allegri da Correggio (1494-1534).

»Og [Maria] fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe« (Luk 2:7).



»Men englen sagde til dem:

'Frygt ikke! Se jeg forkynder

jer en stor glæde,

som skal være for hele folket.

I dag er der født jer en

Frelser i Davids by; han er

Kristus, Herren...'

De skyndte sig derhen og

fandt Maria og Josef sammen

med barnet, som lå i krybben«

(Luk 2:10-11,16).
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